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csen des, és fő leg hű vös he lyet ke re sett ma gá nak va la mi ár nyé kon he lyen. A li bák so ka-
sá ga is a pa tak hű sí tő vi zé ben gá go gott, és szár nya i val a vi zet csap dos ta és fröcs köl te 
szer te szét. Zo li, – az is ko lai paj tá som – ügyet sem vet ve a nagy me leg re, ke rék pár já val 
bra vú ro san fé ke zett a ka punk előtt, egy hosszú csí kot hagy va ma ga után az ut ca po rá ban, 
amely föld út lé vén, szá raz idő ben csak po ros le he tet.

– Gye re hozd a bi ca jod! Me gyünk bi ca joz ni! – ki abált be az ud var ra nagy lel ke-
se dés sel ne kem.

– Hal kab ban már! Meg hall ja apám! – szin te súg tam fe lé je és mu tat tam az is tál ló 
irá nyá ba, ahol apám te vé keny ke dett a te he nek kö rül.

– Jó, jó – hal kí tot ta le sza vát és úgy mond ta:
– Négy óra után meg mo zi is lesz.
En nek már ugyan csak meg örül tem én is, hi szen nagy új don ság volt ez a mi 

fa lunk ban. A fal va kat já ró vándormozi rit kán for dult meg a fa lunk ban. Ilyen kor 
az tán zsú fo lá sig meg telt a kul túr ház kí ván csi né zők kel. Nem cso da, ha ilyen hír hal-
la tán meg dob bant a szí vünk, még a mo zi szó pusz ta hal la tá ra is. A Zo li nak szánt 
in tő sza vam el ké sett. A kö vet ke ző pil la nat ban az is tál ló aj ta ján apám dug ta ki a fe jét, 
Zo li val tör tént dis ku rá lá sunk ra.

– Ho va csa lod ezt a gye re ket már megint? – né zett Zo li ra gya nak vó an.
Da dog va fe lelt apám kér dé sé re:
– Hát... hát... úgy gon dol tam ke rék pá roz ni, meg... meg a mo zi ba.
– Majd adok én nek tek el lóg ni, ami kor a sok mun ka meg itt van. Ke rék pá roz ni 

men né tek, el nyúz ni az új gu mi ját?! A mo zi ba is men né tek, azt a sok mo csok sá got 
néz ni, a te he nek meg dö göl je nek éhen?!
Eköz ben olyan te kin tet tel né zett ránk, hogy Zo li gyor san a há tát mu tat ta a há zunk-

nak, mi e lőtt még tett le ges ne ve lés ben is nem ré sze sül. Irigy ked ve néz tem utá na, 
amint a bi cik li jét egy re gyor sab ban te ker te, és ne kem bi zony ma rad nom kel lett. 
Ne kik nem volt sem te he nük, sem föld jük és így a vas ár nap ja sza bad volt. Apám 
vi szont a nap szá mos mun ka bé ré ből négy hold föl det vá sá rolt, hogy va la mi je le gyen 
a négy gye re ké nek. Ezért az tán Rá kos elv társ ku lák nak nyil vá ní tot ta. Ha már egy-
szer ku lá kok let tünk, úgy kel lett adóz ni is. Apám sok szor ke se reg ve mond ta:

– Mi az is ten ből tel je sít sem a tej be szol gál ta tást? A te he nek kel szán tom a föl det, 
így nem vár ha tom, hogy te jük is le gyen.
Így az tán nagy be csü le te volt a tej nek mi ná lunk. Az a ke vés tej ne künk is kel lett 

vol na, meg Rá ko si paj tás nak is. Vi szont ő volt az erő sebb, ezért az tán fő leg ne ki 
ad tuk. Mi meg pén zért vet tünk ma gunk nak, ha már na gyon kel lett.

A Nap az ég bolt leg ma ga sabb pont já ról né zett ben nün ket, ami kor Jó zsi öcsém mel 
el in dul tunk te he nes sze kér rel a ha tár ba. A fe la da tunk az volt, hogy a te he ne ket meg 
kell leg el tet ni. Míg a te he nek le gel nek, ad dig mi sze dünk a sze kér re annyi fü vet, 
amennyi vel a te he nek leg alább két szer még jól lak nak.

– Ha ezt a pa ran cso mat idő ben meg csi nál já tok, fe lő lem még a mo zi ba is el me het-
tek! – csil lant meg egy re mény su gár apám szá já ból.
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– No hal lot tad? Raj tunk is mú lik, hogy el ju tunk-e a mo zi ba –, bök tem ol dal ba 
Jó zsit és már pat tin tot tam is egyet szíj os to rom mal a te he nek fő lőtt.

– Gye rünk Da ru! Gye rünk Szeg fű! – szó lít gat tam sza po rán a te he ne ket, mert nem 
volt sza bad meg üt ni őket.

Jó zsi is mint ha de rű sebb lett vol na ar ra a gon do lat ra, hogy ha igyek szünk, eset-
leg még a mo zi ba is el ju tunk. De a nyá ri nap su gár nem akart ke gyes len ni hoz zánk. 
Az út szé li nö vé nyek le ve lei fonnya doz ni kezd tek a rend kí vü li me leg ha tá sá ra. Az út 
men tén bi va lyos fo gat tal ta lál koz tunk. A bi va lyok egy-két négy zet mé ter nyi po cso-
lyá ban fe küd tek, és gaz dá juk eré lyes til ta ko zá sá ra sem vol tak haj lan dók el hagy ni a 
hű sí tő po cso lyát.

– Moz dul ja tok már meg Rá ró, Be tyár! – ki ál tott rá juk, mi köz ben szíj os to rá val – 
majd ami kor ez nem hasz nált –, vas vil lá val pró bált meg ér vényt sze rez ni biz ta tó-nó-
ga tó sza va i nak.

De azok még így sem moz dul tak. Mint ha el tö kél ték vol na, hogy in kább a ha lál, 
mint a hű sí tő po cso lya el ha gyá sa. A Da ru és a Szeg fű te he nek is olyan hin tá zó 
já rás ba kezd tek, mint ha jobb ra-bal ra szí ve seb ben lö työg né nek, mint elő re ha lad ja-
nak. Az volt az ér zé sünk, mint ha ki mon dot tan min ket akar ná nak bosszan ta ni a lus ta 
moz gá suk kal.

– No, ezek től nem ju tunk el a mo zi ba, mert még es té re sem érünk ki a legelő re –, 
je gyez te meg Jó zsi tel jes jog gal és ő is, én is a ke zem ben tar tott szíj os tor ra gon dol tam.

A le ve gő be emel tem az os tort, s meg je gyez tem:
– Nem árt ne kik egy kis biz ta tás,meg az tán ide már nem lát nak el ott hon ról –, gon-

dol tam a til tott ve rés re.
Le súj tot tam a Da ru ra, majd a Szeg fű re, de a ha la dás tem pó ja nem vál to zott, sőt 

úgy vi sel ked tek, mint ha nem is érez nék az os tor csa pá sa it. Ezért – az ered mény te len-
ség lát tán – sza po ráz tam az os to rom üté se it, a sze kér ülés desz ká já ról, de azok csak 
cam mog tak to vább egy ked vű en. Őket bi zony ne mi gen ér de kel te a mo zi, ezért tel-
je sen mind egy volt, hogy csak a mo zi e lő a dás után érünk-e ha za. Meg fe szí tet tem a 
gyep lőt, és meg áll tunk.

– Mit akarsz? – kér dez te Jó zsi kí ván csi an, de ezt még ma gam sem iga zán tud tam.
– Be szé lek már a fe jük kel, hát ha az ön tu da tuk ra tud nék hat ni – vá la szol tam.
A sze kér ről le lép ve, a Darú te hén fe jé hez áll tam. Meg si mo gat tam a fe jét, majd 

el kezd tem hoz zá be szél ni, mert úgy érez tem, őt kell meg nyer nem a gyor sabb ha la-
dás ügyé nek, a Szeg fű úgy is azt csi nál ja, amit a Darú dik tál.

– No ide fi  gyelj, az Is ten nek leg jám bo rabb és leg ra va szabb mar há ja! Ne ront suk el 
a jó vi szonyt, ami ből még egy ke vés ta lán van kö zöt tünk. 

– Mi vál lal tuk, hogy jól la ka tunk, ti pe dig idő ben vissza ér tek a mozikezdésre!
M-M-M bőg te vissza a Darú, ami ből ért het tem azt is, hogy meg ér tett, meg azt is, 

hogy me leg van. Még egy szer meg si mo gat tam őket, és el fog lal tam he lye met a sze kér 
ülő desz ká ján. Jó zsi szó lalt meg:

– Gon do lod mér tet ték? Elég ön tu da to sak?

52



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

– Majd meg lát juk! – csap tam kö zé jük az os tor ral, de ők ezu tán is csak cam mog-
tak to vább.

– Úgy lát szik a Darú még is azt vá la szol ta M... M... me leg van, nem pe dig azt, 
hogy meg ér tett – mond tam Jó zsi nak.

Be le kel lett tö rőd nünk a las sú ha la dás meg vál toz ha tat lan sá gá ba. Szót la nul ül tünk 
a las san gör dü lő sze kér ülés desz ká ján. Fi gyel tük a moz du lat lan tá jat, amely most – 
vas ár nap lé vén – még moz du lat la nabb volt, és még csen de sebb. Egy-egy pa csir ta 
akart min den áron fö lé be ke rül ni az ég bol ton szét szór tan úszó bá rány fel hők nek, 
mi köz ben zeng te éne két. A sár gu ló ga bo na föl dek fe lett egy-egy eny he szel lő su hant 
át, ami től a telekalászok meg ha jol tak, majd új ra ki egye ne sed tek, és hul lám zott, mint 
a ten ger. A nad rág szíj szé les sé gű ku ko ri ca, krump li és bú za föl dek, ve te mé nyek vál-
to gat ták egy mást az utunk men tén. Hol egy nyúl, hol egy fo goly csa pat , fá cán sza-
ladt át az úton a las san bo tor ká ló te he nek előtt. Az os tort csün get tem a ke zem ből, 
amely nek szí ja úgy kú szott az út menti gyom nö vé nyek kö zött, mint egy lo pa ko dó 
sik ló, amely nek el tö kélt szán dé ka, hogy a sze ke ret út ján kö ves se. Az tán egyszer-
csak meg akadt egy bo gáncs ban úgy, hogy majd nem ki rán tot ta az os tort a ke zem-
ből. Erő seb ben mar kol tam meg a nye lét és a bo gáncs te te je le sza kad va az os to rom-
mal kú szott to vább. Su hin tot tam egyet-ket tőt, de a bo gáncs nem esett le os to rom ról. 
Még egy szer fel emel tem és a Darú te hén hát só fe lé re súj tot tam. A Darún ide ges rán-
gás fu tott vé gig. Rú gott egyet a le ve gő be, mi köz ben orr cim pái ki tá gul tak és a há tán 
a szőr ég nek állt. Elbődítette ma gát. Ez az ide ges ség gyor san át ter jedt a Szeg fű re 
is. A já rom meg fe szült a nya ku kon és meg rán tot ták a sze ke ret úgy, hogy az ülés ről 
majd nem be es tünk a sze kér bel se jé be. Az előbb még cam mo gó te he nek pe hely ként 
ra gad ták ma guk kal a nyi kor gó sze ke ret.

– Ez kel lett vol na már előbb is, ak kor biz to san el ér nénk a mo zi e lő a dást! – lel ken-
de zett Jó zsi, ami kor a te he nek vág tá ba kezd tek.

– Vár juk ki a vé gét! – vá la szol tam óva to san, mert a Darú már más kor is tar to ga-
tott egy-két meg le pe tést.

A ro ha nó te he nes sze kér után olyan por fel hő ke re ke dett, hogy vissza pil lant va a 
fa lu fe lé, már ab ból még a temp lom tor nya sem lát szott. Meg fe szí tet tem a gyep lőt, 
ami az orr cim pá ik ba volt be akaszt va, hogy mér sé kel jem őket a vág tá ban. Azon ban 
ők nem csil la pod tak. Sőt, hát só fe lü ket do bál ták a le ve gő be úgy, hogy lát nunk kel-
lett, en nek fe le sem tré fa. Erő sen ka pasz kod tunk a sze kér ol da lá ba, lőcs be, meg 
min den ho va, csak hogy le ne re pül jünk a sze kér ről. Ka nyar kö vet ke zett, de nem a 
meg va dult te he ne ink nek! Ők már nem fi  gyel tek sem mi re és sen ki re, ha nem az el ső 
adan dó al ka lom mal ki egye ne sí tet ték a ka nyart at tól füg get le nül, hogy a to váb bi ak-
ban pa ra di csom, pap ri kák vagy bár mi más ül tet vé nyen ke resz tül gá zol nak át.

– Jaj nek tek ku ko ri cák, dinnyék, tö kök, ubor kák, pa ra di cso mok, meg min den, ami 
a kö vet ke ző per cek ben a lá bak és a ke re kek elé ke rül tök, mert ütött az  utol só órá tok! 
– só haj tot tam és fi  gyel tem a ször nyű pusz tí tást.

Min den egyes má sod perc re egy ha tal mas bakkanás esett. A „nad rág szíj” szé les-
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sé gű föl dek ba ráz dá i ban ak ko rát zakkant a sze kér, hogy az volt az ér zé sem, rög vest 
da rab ja i ra hull.

– Hej Rá ko si elv társ, mi ért nem ta go sí tot tál már fe lénk is! Most nem zakkanna a 
sze kér lép ten-nyo mon ak ko rát a sok-sok ba ráz da mi att – gon dol tam a sok fe lé már 
be in dult ter me lő szö vet ke zet ta go sí tá sa i ra, amit azon ban va ló já ban nem kí ván tam.
Eb ben a pil la nat ban ezt csak gon dol ni le he tett, ki mon da ni nem, ha csak a nyel ve-

met nem akar tam el ha rap ni a ba ráz dá kon ug rá ló sze ké ren. A ro bo gó sze ké ren elő-
ször az ülés desz ka reccsent egy na gyot. En nek kö vet kez mé nye kép pen Jó zsi és én a 
sze kér rakterébe zu han tunk. 

– Ka pasz kodj! – ki ál tot tam Jó zsi nak, ami kor a hát só sa rog lya is ki akadt, és 
ma gunk mö gött hagy tuk a le gá zolt ve te mé nyek, ül tet vé nyek sű rű jé ben.
Ezu tán a sze kér ol da lát tá masz tó lő csök kö vet kez tek sor ban egy más után. Mi vel az 

ol da la kat már sem mi nem tar tot ta, így azok is le ma rad tak a va la ha sze kér nek ne ve zett 
ro bo gó szer ke zet ről. A kö te lek, sar lók, vil lák úgy pe reg tek le a le ta rolt ve te mé nyek 
kö zé, mint ha azo kat so ha nem is vit tük vol na ma gunk kal. A baj mel lett ezer sze ren-
cse, hogy vas ár nap volt, mert el len ke ző eset ben egy-két gyom lál ga tó anyó kát is el ta-
pos tunk vol na, de így ta lán, a dél utá ni li tá ni án nem csak üd vös sé get, ha nem éle tet is 
nyer tek. A te he nek nek már hab zott a há tuk a szűn ni nem aka ró vág tá ban. Fé le lem től 
ri adt arc cal néz tünk egy más ra. Két szer-há rom szor ke resz tet vet tem jobb ke zem mel, 
míg a má sik kal ka pasz kod va, ese de ző te kin te tem a bá rány fel hők fö lé emel tem:

– Ha vagy az ég ben, ak kor se gíts raj tunk! – kö nyö rög tem a fel hők fö löt ti lény hez, 
mert itt már más nem se gít het.

De a fel hők fö löt ti min den ha tó nem akar ta ese de ző ké ré se met meg hall gat ni, mert 
a te he nek to vább ro bog tak. Már azon vol tunk, hogy le ug rá lunk egy más után, mi e lőtt 
még a sze kér fel bo rul va „be ta kar” ben nün ket. Sze ren csé re a te he nek tel je sen ki ful-
lad tak, és szé les ter pesz ál lás ban meg áll tak egy vö rös hagy más föld da rab ka kel lős 
kö ze pé ben. Zi há ló tü dők kel szív ták ma guk ba a le ve gőt, amely nek ugyan csak hi á-
nyá ban vol tak az imén ti vág tá zás mi att. Meg me ne kü lé sünk után döb ben ten néz tünk 
vissza a ma gunk mö gött ha gyott pusz tí tás ra. Mö göt tünk min den le ta rol va úgy, hogy 
azt már csak egy új ta vasz, új ül te té sek kel ké pes hely re hoz ni.

– Mit csi ná lunk? – kér dez te Jó zsi tő lem, mint ha ne kem ilyen fé le ka taszt ró fák ese-
té re va la mi fé le meg ol dá som len ne.

– Most én is sze ret ném tud ni! De ta lán leg jobb lesz, ha a te he ne ket meg kö töz zük a 
sze kér ma rad vá nya i hoz, és me gyünk gya lo go san vissza fe lé azon az úton, ahol min dent 
széj jel szór tunk, és min dent össze sze dünk –, en nél job bat nem tud tam mon da ni.

– Nem lesz ne héz dol gunk ugyan azt az utat meg ta lál ni –, mond ta, mi köz ben sze-
münk kel a pusz tí tás út ját pász táz tuk.
Bal lag tunk vissza fe lé az „úton”. Lá bunk előtt a ke re kek ál tal ket té ha sí tott ká posz ta 

fe jek fe küd tek a föl dön úgy, mint ami kor a té li sa va nyí tás hoz ké szí tik elő szü le ink. A 
nó tá ra gon dol tam: „Ká posz ta, ká posz ta, té li-nyá ri ká posz ta!” Ezek bi zony már nem 
vol tak sem nyá ri ak, sem té li ek. Ezek már hasz na ve he tet len le ti port ká posz ta le ve-
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lek vol tak, me lyet a nyu lak és a kecs kék et ték vol na meg csak szí ve sen. Nem volt 
időnk, hogy to vább né ze ges sük őket, hi szen azok nak már úgy is „annyi”. Szép sor-
já ban min den sze kér al kat részt meg ta lál tunk. Egy órá nyi idő el múl tá val min den a 
he lyé re ke rült, de így is sok időt vesz tet tünk az ese mé nyek mi att, ami két sé ges sé 
tet te a dél utá ni mo zi zást. Gyors ha di ta ná csot ül tünk, ami nek az lett az ered mé nye, 
hogy egy igen rö vid leg el te té si idő alatt te le szed jük fű vel a sze ke ret és már in du lunk 
is ha za fe lé, és ak kor ta lán nem kés sük le a mozikezdést.  A Darú csak immel-ámmal 
le gel ge tett, mint aki nek nem íz lik a fű.

– Hé! Mi lesz? Sza bo tá lod a le ge lést is meg a tej be szol gál ta tást is? – szól tam 
hoz zá, hogy jobb be lá tás ra bír jam, mert ha va la ki re ez idő tájt rá bi zo nyí tot ták – vagy 
rá fog ták –, hogy sza bo tál, ak kor ár nyé ko sabb he lyet ad tak ne ki egy idő re.

Han gom ra ar rébb bo tor kált és ra va szul né ze ge tett a ku ko ri cás fe lé, ahol a ku ko-
ri ca szá rak már szép csö ve ket nö vesz tet tek, de még zsen gék és éret le nek vol tak. A 
ku ko ri ca csö vek ap ró zsen ge sze mek kel most vol tak a leg él ve ze te seb bek, ilyen le ge-
lé sző bar mok szá má ra, mint a Darú. Tud ta ezt a Darú te hén is, hi szen na gyon sok szor 
kijátszotta már éber sé gün ket, hogy fi  no mabb fa la tok hoz jus son. Már egy órá nyi idő is 
el telt, de a te he nek olyan la po sak vol tak, mint a desz ka. Ag gód va néz tük dom bo rod ni 
nem aka ró ha su kat, ame lyek eb ben a per cen még na gyon üre sek vol tak.

– No ezek még egy ha mar nem lak nak jól –, ál la pí tot ta meg Jó zsi olyan han gon, 
ami ből ki ér ző dött, hogy a dél utá ni mozilátogatásban egy csep pet sem bí zik.

– Én tud nék egy tip pet mon da ni, hogy mi kép pen le het ne gyor sab ban jól la kat ni –, 
mond tam és fi  gyel tem, hogy csök ken a tá vol ság a te he nek és a ku ko ri cás kö zött.

Jó zsi meg ér tet te, hogy a ku ko ri ca csö vek re gon do lok.
– Még meg lát va la ki –, fi  gyel mez te tett a tet ten érés re gon dol va.
– Vas ár nap van és me leg! Nem jár er re fe lé most sen ki sem! – vá la szol tam.
– És ha meg ful lad nak a ku ko ri ca cső nye lé sé ben?
– Ne ag gódj! Ha nem za var juk evés köz ben, nem ide ge sít jük eze ket a fé lig nőtt 

ku ko ri ca csö ve ket biz ton sá go san le nye lik.
Eb ben a pil la nat ban ha rap ta le az el ső csö vet a Darú. A Szeg fű is kö vet te pél dá-

ját. Ter pesz be áll va nyel ték a fi  nom fa la to kat, se ho gyan sem ért ve, hogy eb ben nem 
akar juk meg gá tol ni. Öröm volt néz ni, mint göm bö lyöd nek és egy fé ló ra múl tán már 
szé pen be lak tak. Mi ad dig ra sar lóz tunk annyi fü vet, hogy a sze kér meg telt annyi 
éle lem mel, amennyi két sze ri jól la ka tá suk hoz is bő ven ele gen dő nek bi zo nyult. Ta lán 
még is ha za érünk idő ben –, bi za ko dott Jó zsi és az eget szem lél te, ame lyen a Nap már 
több órá nyi ra is volt a de le lő pont tól. 

– Ta lán –, mond tam bi zony ta la nul, mi vel há rom ki lo mé ter nyi út még előt tünk volt, a 
te he nek meg ha za fe lé is las san bal lag nak.

A ki göm bö lyö dött ha suk ne ki-ne ki ve rő dött a sze kér rúd já nak, amely vissza-vissza 
lök te őket, s ta lán las sab ban ha lad tak, mint bár mi kor. A Nap su ga rai már nem me le gí tet-
tek olyan el vi sel he tet le nül. Egy kis szel lő is meg re zeg tet te a nö vé nyek le ve le it, ezért a 
hő ség már szű nő ben volt. Nyu gat fe lől, a domb mö gül eső fel hők tor nyo sul tak. El ső per-
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cek ben úgy lát szott, hogy a nap su gár zás fel osz lat ja anél kül, hogy egy pár cseppenet eső 
is len ne be lő le. De a fel hők nem osz lot tak széj jel, sőt in kább egye sül tek. Majd a sö tét és 
fe hér fel hők mö gül egy-egy hal vány vil la nás is lát szott, amely nek hang ja még nem ju tott 
el a fü lün kig. Még is va la mi nyo masz tó ér zést ta pasz tal tunk ma gun kon és a te he ne ken is. 
A bög lyök ha da tá mad ta őket, me lyek csí pé se it lom pos far kuk csap do sá sa i val sem tud-
ták ki vé de ni. Egy re na gyobb fel hők ala kul tak ki, me lyek nek fe ke te szí ne ijesz tő en ha tott 
ránk. A vil lám lá sok szá ma sza po ro dott, és mind fé nye seb ben ci ká zott át az ég bol ton. Az 
már bi zo nyos volt, hogy a vi har az úton ér el ben nün ket. Er re nem szá mí tot tunk, és így 
nem is vol tunk rá fel ké szül ve. Nem volt ná lunk sem mi olyan, ami az eső től meg vé dett 
vol na, még is tit kon kí ván tam a vi hart. A fé le lem ott buj kált ben nem a ma gunk mö gött 
ha gyott le ta rolt ül tet vé nyek mi att. Tud tam, hogy a nyo mo kat csak egy ha tal mas zá por 
ké pes va la me lyest el tün tet ni. A zá por nagy szél vi har kí sé re té ben meg is ér ke zett. A fák 
lomb já ba be le ka pasz ko dott úgy, hogy azok erő sen meg ha jol tak. Ha son ló kép pen a me ző-
gaz da sá gi ül tet vé nyek is. Egy pok róc alatt búj tunk össze, ami pil la na tok alatt át ázott, és 
csu rom vi ze sek let tünk alat ta. A te he nek rá se he de rí tet tek a zu ho gó víz tö meg re. Egy-
ked vű en nyal ták a szá juk szé lé ről le csur gó vi zet, és da gasz tot ták lá buk kal a fris sen ázott 
ta lajt. A ké tol da li domb ról – ami az utun kat sze gé lyez te –, se bes  fo lyá sú, rög tön zött pa ta-
kocs kák ro han tak a völgy ben fo lyó, egy re na gyobb ra duz za dó pa tak vi zé be, amely már-
már ki lép ni ké szült a med ré ből. Nyu ga ti irány ban – amely fe lől jött a vi har – vi lá go sod ni 
kez dett az ég al ja. De a több irány ból pa tak ba fo lyó víz mennyi ség ha tá sá ra most duz zadt 
meg iga zán an nak a vi ze, fo lyó vá ala kít va azt. A za va ros szí nű fo lyócs ka, kü lön bö ző tár-
gya kat höm pöly ge tett a fa lu irá nyá ból. Fod ros, ha bos hul lá mai li bá kat, ka csá kat so dor tak 
se be sen, ame lyek kel lő idő ben nem hagy ták el a pa tak hű sí tő vi zét. Ami lyen gyor san jött 
a vi har, olyan gyor san el is tá vo zott a vil lám lá sa i val, dör gé se i vel együtt. A dél utá ni nap 
tel jes fé nyé vel ra gyo gott. A nö vé nyek le ve le in csil log tak a kris tály tisz ta víz csep pecs kék, 
mint a gyöngy sze mek. A le ve gő is meg tisz tult, és a hő mér sék let is kel le me sebb lett. Jól-
eső nyu ga lom szállt meg ben nün ket és a te he ne ket is, ame lyek egy han gú an húz ták a sze-
ke ret a ha za fe lé vi vő sá ros úton. Ott hon már ag gód va vár tak min ket, fél ve at tól, hogy 
va la mi ba junk esett. Sze ren csé re „min den baj nél kül” tér tünk ha za és min den prob lé-
mánk meg ol dó dott. A vi har el mos ta kár oko zá sunk nyo má nak leg na gyobb ré szét. Amit 
meg nem mo sott el, az úgy is ke vés volt ah hoz, hogy bár ki is rá jö hes sen, mi tör tént va ló-
já ban. Így nem is em lí tet tük szü le ink nek sem.

– Hány óra van? – kér dez tem a ka pu ban vá ra ko zó apá mat.
– Öt óra már el múlt – fe lel te.
– Ak kor le kés tük a mo zi e lő a dást – mond tam Jó zsi nak, aki egy ked vű en hall ga tott. 

A nap ese mé nyei után már nem is igen várt más él mény re, ta lán még a mo zi ra sem.
A te he ne ket meg sza ba dí tot tuk a já rom tól, a já szol hoz kö töt tük. Apám ar cán elé-

ge dett mo soly je lent meg, amint a já szol hoz kö tött, jól la kott te he ne ket szem lél te. 
Azok nak ki göm bö lyö dött ha sunk a gon dos leg el te tés ről ta nús ko dott. 

– Lá tom, jó he lyen leg el tet té tek –, mond ta fe lénk for dul va, hogy elé ge dett sé gé nek 
ki fe je zést ad jon, mi köz ben a te he nek nagy ké rő dzés hez lát tak.
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– Ta lál tunk jó le ge lőt, ahol de gesz re ehet ték ma gu kat – mond tam ne ki.
– Re mé lem nem csi nál ta tok kárt sen ki nek? – né zett ránk für ké sző te kin tet tel. Mert 

előt te csak két do log volt gya nús: az egyik ha nem lak tak jól, a má sik ha túl sá go san 
is jól lak tak.

– Ugyan  ho va gon dol édes apám? – fe lel tem sér tő dött sé get szín lel ve, és Jó zsi ra 
ka csin tot tam, ne hogy va la mit be vall jon a ha tár ban tör tén tek ről.

– Meg ne sér tőd jön már ifi  úr! – gú nyo ló dott mes ter kélt sér tő dött sé gem lát tán.
– Ha meg va cso ráz ta tok, meg fe ji tek a te he ne ket. Te a Darút, Jó zsi mg a Szeg fűt –, 

osz tot ta el kö zöt tünk a te he ne ket, ame lyek jám bo rul ké rő dzöt tek a já szol nál.
Va cso ra után – zsétárral a ke zem ben – kö ze lí tet tem meg a Da rut, aki az edény zör-

gé sé re gya nú san for dult hát ra, tud va, hogy meg aka rom lop ni. Oda men tem a fe jé-
hez, meg si mo gat tam és be szél ni kezd tem hoz zá:

– Ha nem sza bo tá lod a fe jést, ak kor gyor san be fe je zem és nem kí noz lak so ká ig. 
– Ha nem aka rod le ad ni a te jet, az a Te ba jod, mert an nál to vább fog lak kí noz ni. 
Leg alább annyi te jet ad jál, hogy a be szol gál ta tás mel lett ne künk is jus son egy pár 
korty. Mert ha ne künk nem jut, ak kor nem lesz töb bé ku ko ri ca cső tö rés! – fe nye get-
tem meg ő mar ha sá gát hal kan.

A Jó zsi zsétárjába már csör ge de zett a tej. Én is fog tam a kis szé ket és a Darú mel lé 
tet tem és rá ül tem. Meg mos tam a tő gyét és fej ni kezd tem. A fris sen fejt tej kü lö nös 
ze né lő han got adott, amint az üres zsétárba csör ge de zett. Jól eső ér zés sel ál la pí tot tam 
meg, hogy nem sza bo tál ja a fe jést és a zsétárban szé pen sza po ro dott a tej, ame lyet a 
fe hér hab be bo rí tott. Már büsz ke vol tam rá, hogy az előb bi ne ve lő sza va im jó ta laj ra 
hul lot tak, ami kor ő mar ha sá ga a jobb hát só lá bát meg emel te és a zsétárba tet te. A 
fris sen ki fejt tej úgy öm lött a nad rá gom ra az utol só csep pig, mint ha a zsétár min dig 
is üres lett vol na. Pil la nat nyi ámu la tom ból esz mél ve – ame lyet a ki öm lő tej oko zott 
– el ön tött a ha rag.

– Nem szégyenled ma gad? Mit csi nál tál? – ki ál tot tam az ide ge sen mo cor gó 
te hén re, akin a nyug ta lan ság lát ha tó an erőt vett, mint ha meg bán ta vol na tet tét.

De nem ha tott meg jám bor te kin te té vel, és egy vessző da rab bal a há tát ver tem.
– Mit csi nálsz már? – ki ál tott rám apám az ól aj ta ján vá rat la nul be lép ve.
– Ki rúg ta a tér dem kö zül... a tej jel együtt... – aka do zott ma gya ráz ko dó sza vam.
– Ki rúg ta, mert ügyet len vagy! Min dig a já té kon jár az eszed! Most az tán ma gya rázd 

meg Rá ko si elv társ nak, hogy ho vá lett a tej. Se a be szol gál ta tás ra nem jut, sem nek tek!
Fő leg az utób bi fájt job ban, mert a be szol gál ta tás mel lett alig ju tott ne künk va la-

mics ke. Az a ke vés is csak azért ju tott, hogy az ízét ne hogy el fel ejt sük és job ban 
kí ván juk. A má sik te hén – a Szeg fű – nem rúg ta fel az edényt, így az ő te je meg ma-
radt. Ez is ke vés volt a be adás ba, így ne künk nem ju tott. Apám dü hö sen ment ki az 
is tál ló ból. Jó zsi val szo mo rú an néz tük az ól föld jén széj jel fo lyó fe hér tó csát, amit 
már a macs ka sem kí vánt fel nyal ni.

– Rá se he de ríts! – lök tem meg kö nyö két Jó zsi nak. Ha tej nin csen, majd iszunk 
tej fölt! Jó ne künk az is.
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Már in dul tam is a hát só szo ba irá nyá ba, amely nek egyik sar ká ban – a ló ca alatt 
– le ta kar va volt el dug va egy há rom li te res fa zék tej föl. Apám és anyám kint fog la-
la tos ko dott a ba rom fi  ud var ban. Úgy érez tem, ezt az időt kell gyor san ki hasz nál ni, 
hogy jól be lak junk be lő le.

– Nézd csak mit ta lál tam itt! – emel tem le a ta ka ró ken dőt a tej föl ről.
Jó zsi meg örült! – Várj csak, mind járt ho zok egy da rab ke nye ret! – s már ro hant is a 

ke nyé rért, mert min den perc szá mí tott. Szü le ink bár me lyik perc ben be lép het tek a szo-
bá ba, ak kor az tán vé ge lett vol na a mo hó kós to ló nak. Ami kor vissza jött a ke nyér rel, 
mo hó fa la to zás ba kezd tünk. Elő ször csak már to gat tuk a ke nye ret, majd hal adó sabb-
nak ta lál tuk a tej föl pusz tí tá sát, ha it tuk azt a ke nyér hez. Az es ti szür kü let ben nem 
gyúj tot tuk meg a lám pát sem, ne hogy szü le ink az ab la kon be kuk kant va ész re ve gye-
nek. Ta lán ép pen ez lett a vesz tünk, mert nagy fa la to zás ban fel bo rult a tej fö lös fa zék a 
ho má lyos he lyi ség ben. Tar tal ma vé gig nyúlt a ló ca alatt, majd el in dult az asz tal lá ba i-
nak irá nyá ba. On nan to vább folyt a szo ba kö ze pe fe lé, ahol egyet len nagy fe hér folt tá 
vál to zott, ame lyek ter je del mét lám pa nél kül is jól lát hat tuk. Két ség be es ve szem lél tük 
a ter je del mes fe hér fol tot, ame lyet leg szí ve seb ben fel nyal tunk vol na, úgy saj nál tunk.

– Most mi lesz? – kér dez te Jó zsi az el ső döb be net után.
– Nem tu dom! – vá la szol tam tel je sen ta nács ta la nul, mert er re az tán iga zán nem 

gon dol hat tam.
Mi kor a szo bá ba be jöt tünk, úgy gon dol tam, hogy jut is-ma rad is. Egy ki csit le esze-

ge tünk a fa zék te te jé ből és ta lán ész re sem ve szik, hogy hoz zá nyúl tunk. De most tel-
je sen új hely zet állt elő, mert a fa zék tel je sen ki ürült. Kint az ud va ron moz go ló dás 
hal lat szott. Ezért mi e lőbb cse le ked ni kel lett, mert bár me lyik pil la nat ban be jö het tek. 
A szo ba fa lán lé vő fo gas ru hák kal volt te le. Leg fe lül apám nagy ka bát ja. Ezt akasz tot-
tam le seb té ben és sú rol ni kezd tem a ter je del mes tej föl folt tal éke sí tett szo ba föld jét. 
A szá raz nagy ka bát egy-ket tő re fel it ta az ék te len ke dő ter je del mes fe hér fol tot, és már 
dob tam is be az ágy alá, mert a kö vet ke ző pil la nat ban szü le im lép tek be az aj tón.

– Mit sus mog tok itt a sö tét ben? Mi ért nem gyúj to tok már lám pát? – ri vallt ránk apánk.
– Hát... hát... csak be szél get tünk, ah hoz meg nem kell lám pa –, fe lel tem gya nak vó 

kér dé sé re da dog va.
– Ne be szél ges se tek, ha nem ol vas sa tok, ta nul ja tok! Mert ősszel baj lesz az is ko-

lá ban! – ri vallt ránk új ra.
Unot tan, immel-ámmal fog tunk az ol va sás hoz, ta nu lás hoz, szá mo lás ban, köz ben 

foly ton ar ra gon dol va, hogy mi lesz ha ész re ve szik a fo gas ról hi ány zó nagy ka bá tot. 
De a ka bát na po kig nem hi ány zott sen ki nek an nál is in kább, mert az té li ka bát volt. 
Szü le ink kü lön ben is el vol tak fog lal va, hi szen a nyá ri mun kák dan dár ja most volt 
a ha tár ban. Mi is el fe led kez tünk ró la Jó zsi val. Meg volt ne künk is a fe la da tunk, 
mert se gí te ni kel lett a ha tá ri mun ká ban. Apám min dig mond ta, hogy tíz em ber nek is 
tud na mun kát ad ni. Pró bál gat tunk ta nul gat ni is, mert szün idő re is ad tak fe la da to kat 
az is ko lá ban, hogy ne fe lejt sük el túl zot tan a tan anya got. És per sze egy ki csit ját sza ni 
is sze ret tünk vol na. Pár nap múl tán anyám kér dez te apám tól:
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– Nem tu dod ho va lett a fa zék ból a tej föl?
– Hon nan tud nám? Nem az én fe la da tom rá fel vi gyáz ni. Ta lán kér dezd meg a gye-

re ke ket –, ja va sol ta apám.
Ott la pul tam az asz tal mel let ti szé ken  a köny ve im fö lé ha jol va, rend kí vü li buz-

gó sá got mu tat va a ta nu lás iránt. De mind ez lát szat volt csu pán. Va ló já ban már azok 
a gon do la tok fog lal koz tat tak, ami kor ki de rül az igaz ság a tejfölösfazék ki ürü lé sé vel 
kap cso lat ban, ho gyan tu dom ki vé de ni a nad rág szíj fe nyí tést. Ugyan is en nek a nad-
rág szíj nak a su ho gá sát már hal la ni vél tem, ami ugyan csak rossz elő jel volt a mi szá-
munk ra. Apám a nad rág szíj fe nyí tés tu do má nyát már igen ma gas fo kon mű vel te. 
Gyer mek éve ink so rán bő ven ad tunk le he tő sé get ar ra, hogy az eb ben va ló jár tas sá gát 
tö ké le te sít se. Már job ban inam ba szállt a bá tor ság, ami kor a nagy ka bát is eszem be 
ju tott, amely ről ezidáig még nem esett szó, de az eny hén sa va nyú szag már ter jen-
gett a szo bá ban. Jó zsi az asz tal má sik vé gén ül ve, ha son ló buz ga lom mal szín lel te a 
ta nu lást.  De a kér dést csak fel tet te apám a mi ré szünk re is:

– Nem tud tok va la mit a tej föl ről? – né zett ránk gya nak vó an.
Gya nú sí tá sa nem volt alap ta lan, mert min dig a tej fö lös ke nye ret kér tük az örök ké 

éhes gyom runk kor gá sá nak csil la pí tá sá ra.
A ke men cé ben sü tött nagy ke nyér ből „ka nya rí tott” sze let igen ter je del mes volt, 

még is gyor san vé gez tünk ve le, ha kel lő mennyi sé gű tej föl te rült el an nak a te te jén. 
Ma mám nem áll hat ta szó nél kül en nek lát vá nyát, ezért job ban érez te ma gát, ha meg-
jegy zést tett a nagy mé re tű tej fö lös ke nyér lát tán:

– Nem fél tek, hogy le tö rik a ke ze tek? Hogy a rossz tör jön ki ben ne te ket, cu dar 
külykei!

Apám za vart sá gunk és hall ga tá sunk lát tán sür gő en szólt:
– Nem hal lot tá tok? Hol a tej föl?
– Mi nem lát tunk sem mit! – mond tam meg szep pen ve, majd hoz zá tet tem: – Biz-

to san a Vi téz et te meg – te rel tem a gya nút Vi téz ku tyánk ra, pe dig az sem mi hez sem 
nyúlt vol na en ge dé lyünk nél kül.

Apám kör ben for gott a szo bá ban és úgy szi ma tolt.
– Nem ér zed mi lyen sa va nyú, bü dös van itt? 
– De ér zem én is, csak nem tu dom mi le het az! – vá la szol ta anyám, és ő is ko mo-

lyabb ra vet te a szi ma to lást.
Mind a ket ten ku tat ni kezd tek. Mi iz ga tot tan fi  gyel tük lá zas ku ta tá su kat. Ta lán 

súg hat tam vol na ne kik, hogy: lan gyos-lan gyos, me leg, ami kor az ágy alá kuk kan tot-
tak be. De ez most nem já ték volt, mert min den ízem ben érez tem, hogy a ve rés a 
kü szö bön jár. Apám be nyúlt az ágy alá, ahon nan egy pe né szes rongy ku pa cot hú zott 
ki, amely a meg boly ga tás után még bü dö sebb volt, mint ed dig. Ez a bü dös rongy ku-
pac egy he te mér az ő ün nep lő nagy ka bát ja volt. Hol a ka bát ra né zett, hol ránk ér tet-
le nül, mert nem akart hin ni a sze mé nek.

– A Vi téz ku tya et te meg a tej fölt? – kér dez te fe lénk for dul va hal kan, de ez a halk 
kér dés most ijesz tő en ha tott ránk.
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– A Vi téz volt?! – mond ta még egy szer gú nyo san és ol doz ni kezd te a nad rág szí ját.
Per ce ken be lül olyan jaj ve szé ke lést hal lot tak az ut cán a já ró-ke lők, mint ha bent 

gye re ke ket nyúz ná nak ele ve nen. Saj gó fe ne kün ket ta po gat tuk és jaj gat tunk. Ígér ve 
fűt-fát, csak a fe nyí té sünk mi e lőbb be fe je ződ jön. Meg ígér tük, hogy olyan jók 
le szünk, ami lyen még sen ki sem volt az al vé gi gye re kek kö zül. Ez egy ide ig si ke rült 
is, de az idő mú lá sá val az ígé re tünk is meg ko pott, mint Darú te he nünk há tán a szőr.

A sze líd ló is tud rúg ni

A ka kas ak ko rát ku ko ré kolt, hogy a dob hár tyám be le re me gett. Még most akar-
tam a má sik ol da lam ra for dul ni, hogy az éj sza kai pi he né se met hosszabb ra nyújt sam. 
De ez a frá nya ka kas őrült ki abá lá sá val nem csak en gem köl tött fel haj na lok-haj na-
lán, ha nem apám is moz go lód ni kez dett a szom széd ágyon. Ha ő egy szer az éb re dés 
után meg moz dult, an nak egész biz tos fel ke lés lett a vé ge. Az en gem egy csep pet sem 
za vart vol na, ha ő fel kel, és en gem pe dig még az ál mok bi ro dal má ban fe lejt, mert 
a ka kas ku ko ré ko lá sa is csak azért volt el le nem re, hogy apám meg en gem nó ga tott 
a fel ke lés gya ko ri em le ge té sé vel. Ilyen kor gyak ran ígér tem meg, hogy egy kis nyúj-
tóz ko dás után én is fel ke lek, és kö ve tem őt az is tál ló ba. Ami kor már so kal lot ta az 
időt, az is tál ló ba va ló ér ke zé se met il le tő en, jött, és új ra éb resz tett. Most nem alud tam 
el új ra, ha nem ha tal mas ásí tá sok kö ze pet te öl töz ni kezd tem, és utá na pe dig ki vo nul-
tam az ud var ra nagy mor co san. Dü hös vol tam a ka kas ra, és a házanépére is. So ha 
nem tud tam meg ér te ni, hogy mi ért kell ki abál ni uk még pir ka dat előtt, hi szen sö tét-
ben még ka pir gál ni sem tud nak. Mi e lőtt el ér tem vol na a ba rom fi  ud vart, né hány 
bo tot ma gam hoz vet tem az zal a szán dék kal, hogy mó res re ta ní tom őket a ko rai ri ká-
cso lá sért. Be dob tam kö zé jük a bo tot, de er re az tán méginkább ri ká csol ni kezd tek.

– Mi ba jod van már ve lük, hogy ko rán reg gel bán tod őket? – fe jez te ki nem tet-
szé sét apám, hall va a baromfi ól la kó i nak szo ká sos nál is erő tel je sebb ri ká cso lá sát.

– Hát az, hogy ko rán reg gel így kot ko dál nak.
– Örö mük ben kot ko dál nak Te mu lya gye rek, mert meg toj tak.
– Ma ga is meg tojt már, még sem ki abál ja el sen ki nek ko rán reg gel! – vág tam rá 

meg gon do lat la nul.
– Hallgatol el gyor san ne ve let len kö lyök, mert mind járt el fe ne kellek ez zel a bot tal.
Er re a vá la szá ra már fut ni kezd tem, ami kor vissza pa ran csolt:
– Ne fut kos sál se ho vá, mert vár rád a mun ka! Fel rak juk a szé nát a pad lás ra.
Sem mi mást nem tu dott vol na mon da ni, ami vel annyi ra ked vem sze gi, mint a szé-

na ra kás sal. Az volt az ér zé sem, hogy csak bosszan ta ni akar ez zel az örö kös szé na-
ra kás sal. Ne kem min dig is úgy tűnt, hogy a haj na li fel ke lé se után el ső dol ga tá jé ko-
zód ni a szé na hol lé té ről. Mert ha a szé na lent volt az ud va ron, ak kor fel kel lett rak ni 
a pad lás ra, ha pe dig fent volt a pad lá son, le kel lett rak ni az ud var ra. Le azért kel lett 
rak ni, hogy szel lőz zön, fel mert azért, hogy meg szá rad jon. Már olyan ap ró volt a 
szé na, mint a tö rek, de azt ak kor is rak ni kel lett, ne hogy az iz ma im el sor vad ja nak.
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– Vas ár nap van, gyö nyö rű vas ár nap –, ál la pí tot tam meg, amint a fel ra kás ra vá ró 
szé na cso mót szem lél tem. Gyö nyö rű, de nem ne kem!

Szé na ra kás köz ben ál lan dó an a ka put kém lel tem. On nan vár tam va la mi fé le men-
tő an gyalt, aki fel sza ba dít a szé na ra kás rab szol ga mun ká ja alól. Az meg is ér ke zett. A 
ka put tá masz tó ka ró a szo ká sos dur ra nás sal je lez te, hogy Vik tor jár a kö zel ben. Amint 
ész re vet te, hogy mi vel fog la la tos ko dok, már is sar kon for dult vol na, ha ész re vét len 
nem in tek ne ki. Ek kor bá tor sá got vett ma gán, és bel jebb som for dált. A ré gi tit kos 
je lün ket hasz nál va je lez tem ne ki, ami azt je len tet te, hogy ta lál jon ki va la mit, és ment-
sen meg en gem a szé na ra kás bor zal ma i tól. Vik tor na gyon gyor san fel ta lál ta ma gát.

– Im re bá tyám! – szó lí tot ta meg óva to san apá mat, nehogy fel dü hít se, vagy ne 
higgye el a mon dó ká ját, és egy pil la nat nyi szü net után foly tat ta.

– Dé nes nek ta nu ló kör be kell jön ni ve lem, mert kol lek tí van kell ta nul nunk.
Csak azt a szót ne mond ta vol na, hogy „kol lek tí van!” Er re a szó ra úgy be gu rult 

Apám, hogy a már amúgyis ap ró szé nát a vil lá já val csap dos va, ki abál ni kez dett:
– Mi az is ten lesz már eb ben az or szág ban? Min dent kol lek tí van kell csi nál ni. 

Dol goz zunk a té esz csé ben kol lek tí van, és kol lek tí van dög lünk majd éhen is.
Az egyik er re fe lé húz za az időt – lop ja a na pot –, a má sik meg ar ra fe lé, a mun ka 

meg nem ha lad. Hogy az ör dög vin né már el ezt a Rá ko sit! Men je tek! Ne is lás sa-
lak ben ne te ket! – to por zé kolt dü hé ben. Ne künk sem kel lett két szer mon da ni, hogy 
„men je tek”, már is ma gam hoz vet tem a tás kát, és isz kol tunk ki fe lé a ka pun. No, per-
sze a tás kám ra volt szük sé gem a leg ke vés bé, hi szen a ta nu lá si szán dék állt tő lünk a 
leg messzebb. Még így is gya nús volt apám nak az egész ta nu ló kö ri me se, nem még 
ha a tás ká mat sem vi szem ma gam mal.

– Ho vá men jünk? – kér dez tem Vik tort az ut cá ra ki ér ve.
– Men jünk Pityuékhoz az is tál ló ba, ott majd csak el tölt jük a dé le lőt töt.
– Az nem lesz jó! Az ap ja ott hon van. Tu dod min dig ve szek szik ránk – ér vel tem 

az el gon do lá sa el len. 
– Ma nincs ott hon, mert vas ár nap van. Ilyen kor min dig a temp lom ban van dé le lőtt.
A Pi tyu ap ja va ló ban oda ment. Is ten-fé lő em ber volt, vagy csak a fös vény sé gét és 

fu kar sá gát pró bál ta el len sú lyoz ni a temp lom ba já rá sá val. Ag gód va fi  gyel te, ho gyan 
ke rít ha tal má ba min ket a sá tán.

– Mi lesz ez zel az if jú ság gal? Éhen hal tok, ha már mi nem bí runk dol goz ni. De 
bez zeg meg ne vel né lek én ben ne te ket, ha raj tam múl na! – han goz tat ta ál lan dó an. Ha 
nem vál to zunk, ke nyér nél kül ma ra dunk.

– Ne ag gód jon Lojzi bá tyám, ha nem lesz ke nyér, eszünk ka lá csot –, mond ta ne ki 
ilyen kor Vik tor.

– A ke... ke... ke ser ves min de ne det, meg ne lás sa lak be... be... ben ne te ket töb bé 
a por tá mon! – ki abált da dog va Lojzi bá, ide ges sé gé ben még job ban da do gott, mint 
más kor.
Ez zel a da do gá sá val kap ta meg az örök éle té re szó ló ne vét is, ami kor a cse resz-

nyé jét fel vá sár ló ide gen ke res ke dő kér dez te:
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– Hogy hív ják?
– Lo... Lo... Lojzi. – mond ta da dog va a fel vá sár ló je gyet író ke res ke dő nek.
Az nem va ca kolt so ká ig – hi szen so kan áll tak sor ban a cse resz nye át adá sa mi att 

–, ezért ahogy hal lot ta a sza va kat le ír ta. Így lett az ő ne ve örök re: Lolo Lojzi. Ke ve-
sen tud ták a fa lu ban, hogy mi is az ő va ló di ve ze ték ne ve – ta lán csak a pos tás, aki a 
hi va ta los le ve le ket kéz be sí tet te. Mi vel Lolo Lojzi bá nem volt ott hon, bá tor kod tunk 
a til tá sa el le né re is a por tá já ra be lép ni.
Pi tyu – a ját szó tár sunk – ott hon volt. A ló alól ta ka rí tot ta az al mot. Ami kor az zal 

vég zett, szólt, hogy még min dig van dol ga kint az ud va ron. Szé nát ké szít, ré pát 
re szel, és szecs ka vá gó val is vág össze ta kar mányt.

– Men je tek be az is tál ló ba és ha el ké szü lök én is me gyek! – kért ben nün ket.
Er re be men tünk az is tál ló ba, ahol egy rúd dal el vá laszt va egy más tól, a já szol előtt 

állt a te hén és a ló.  Azt, hogy ló még min dig bá tor ság volt rá fog ni sze gény pá rá ra, 
akit Pi tyu ap ja – Lojzi bá– hó na pok kal előbb vá sá rolt a mezőkövesdi vá sá ron. Haj-
da ni ci gány gaz dá ja nem igen ké nyez tet te el, fi  no mabb nál-fi  no mabb ta kar má nyok-
kal. Így az tán még há rom hó nap el múl tá val is – úgy mond – zö rög tek a csont jai a 
ge bé nek. A ge be most is szo mo rú an emel te nagy fe jét az is tál ló ba ér ke ző lá to ga tók ra 
– az az mi ránk, pe dig a há rom hó nap el tel té vel már pen dül ni lát szott! De még sem-
mi kép pen sem le he tett össze ha son lí ta ni az zal a ló val, ame lyik há tán Zrí nyi Mik lós 
ki ro hant a vár ból, hogy a tö rö kö ket lo vá nak pusz ta je len lé té vel meg fé lem lít se. Nem 
hi á ba mond ta szom széd ja, ami kor a vá sár ló ha za hoz ta:

– Ej nye Lojzi, ej nye Lojzi! Hogy ve het ted meg ezt a ge bét? Egy pár fo rint tal töb bet 
fi  zet tél vol na, és ve het tél vol na egy jobb lo vat.

De Lojzi bá fu ka rabb volt an nál, hogy akár egy fo rint tal is töb bet fi  zes sen ér te. Az 
igaz, hogy csak egy fél év el tel té vel erő sö dött meg a ló annyi ra, hogy szán ta ni is tud-
jon ve le. Ezek után drá gáb ban vet te a ge bét, mert so ká ig po tyán etet te. Ő azon ban 
még ezek után is tu dott ve le di cse ked ni.

– Néz zed csak szom széd, mi lyen sze líd ez a ló! Et től nem kell fél ni, hogy rú gós 
lesz! – je len tet te ki ha tá ro zot tan, ami kor a vá sár ból ha za dö cö gött ve le.

– Ej nye Lojzi, ej nye Lojzi, csak nem kép ze led, hogy eb be a ge bé be annyi erő is 
van, ami egy rú gás hoz elég! Rög tön a lel két le hel né ki azon nyom ban. Még ad dig 
sok jó ta kar mányt kell ez zel meg etet ned, amíg a rú gás hoz is ked ve szottyan.

Mi vel a fa lu ban több jót, és egyéb szép dol got Lojzi bá ge bé jé ről mon da ni nem 
le he tett, így min den ki csak azt mond ta, hogy Loló Lojzinak azért jó a lo va, mert nem 
rúg. Azt per sze sen ki sem ál lí tot ta, hogy ez min dig is így lesz. Aho gyan fo gyott a 
szé na, a ré pa, a zab, egy re na gyobb haj lan dó sá got mu ta tott er re a ge be. 
Pi tyut vár tuk, hogy fél órá nyi mun ká ját el vé gez ze az ud va ron, és az tán – Pi tyu sze-

rint – fel tét le nül ta nu lunk. Ad dig is ar ról ta na kod tunk Vik tor ral, hogy az időt mi vel 
kel le ne el üt ni.

– Tu dod mit? Meg ta nít juk a ge bét rúg ni!  – mond ta Vik tor olyan el tö kélt ség gel, 
mint akit már jó ide je az bánt ja, hogy sze gény pá ra még rúg ni sem tud.
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Mi vel he lye sel tem én is a ló rú gás ra va ló ta ní tá sát, rög tön egy bo tot ke res tem. 
Oda áll tam a ló mö gé és pisz kál gat tam ve le a hát só fe lét. A nagy bam ba fe jét még 
hát ra sem for dí tot ta, nem hogy va la mi fé le rú gá si szán dé kát je lez te vol na. Er re a bot-
tal erő seb ben pisz kál gat tam, mi re a fe jét kí ván csi an hát ra for dí tot ta, hogy szán dé ko-
mat il le tő en vizs gá lód jon. De rú gás ról szó sem le he tett! Vik tor ezidáig szem lél te az 
ese mény te len ál la po tot, majd ezt meg un va, a vas vil lát fog ta a ke zé be. Oda állt a ló 
mö gé, és a vil la egyik ágát an nak fa rá ba szúr ta. Az gyor san for dí tot ta hát ra a fe jét, a 
szú rás okoz ta fáj da lom mi att. Er re Vik tor még egyet szúrt, mi re a sze líd ló ak ko rát 
rú gott, hogy meg saj nál va sze gény pá rát, rá ki ál tot tam: 

– Hagyd már ab ba!
De Vik tor még egyet szúrt, de a kö vet ke ző pil la nat ban ki re pült a ke zé ből a vil la 

a szú rás ha tá sá ra. Az tán már ak kor is rú gott, ha csak pusz ta kéz zel je len tünk meg 
mö göt te. A rug do sás ha tá sá ra ki rug dos ta ma ga alól az al mot a rá csos aj tón ke resz tül 
az ud var ra, majd dü hö sen prüsz köl ni kez dett. Ek kor ér ke zett Pi tyu a mun ká ját el vé-
gez ve.

– Mi van? – mu ta tott a ló ra, amely nyug ta la nul prüsz költ, és a a lófarától az ud va-
rig hú zó dó trá gya cso mó kat néz te.

– Nincs sem mi, csak meg csíp het te egy bö göly – vá la szolt Vik tor, jó na gyot fül lent ve.
Ar ról pe dig hall gat tunk, hogy ez alatt a fél órá nyi idő alatt a ló a „ki kép zé sen” esett 

át, és meg ta nult rúg ni. Ek kor hal lot tuk meg Pi tyu ap já nak – Lojzi bának – a hang ját. 
A temp lom ból ha za fe lé jö vet a szom széd dal vál tott egy pár szót a ház előtt. Vik tor 
in tett fe lém, hogy Pi tyu ne ve gye ész re, és súg ta:

– Gye re, hú zód junk az al ma fa mö gé, és vár juk meg mi lesz!
Az volt az ér zé sünk, hogy iz gal mas per cek nek né zünk elé be ha ma ro san. Kö vet-

tem őt és el rej tőz tem én is vár va a kö vet ke ző per cek ese mé nye it. Pi tyu pe dig be ment 
a ház ba, hogy a ta nu lás hoz szük sé ges köny ve ket, fü ze te ket össze szed je. Lojzi bá 
eköz ben be nyi tott a ka pun és út ját az is tál ló fe lé irá nyí tot ta, ta lán azért, hogy  meg-
néz ze, tá vol lé te alatt mennyit hí zott a ge be.

– Mit ke res itt ez a trá gya cso mó? – állt meg az is tál ló előt ti trá gya ma rad vá nyok 
előtt, és ki abált be Pi tyu nak a la kás ba, de ő nem hal lot ta.
Vik tor ral cinkosan mo so lyog tunk össze, mert mi na gyon is tisz tá ban vol tunk 

az zal, hogy a ló rúg ta ki a ke ze lés ha tá sá ra. Az öreg gya nút la nul nyi tot ta ki az is tál ló 
rá csos aj ta ját, hogy a jó gaz da gon dos sá gá val szem lél je a lo vát, majd kö ze le dett fe lé, 
hogy si mo ga tás köz ben meg ta po gas sa, mennyit vas ta go dott an nak a há ja az ő tá vol-
lé te alatt. Köz ben gya nú san szem lél te a ló fa rá tól az aj tó ig – sőt azon túl is – hú zó dó 
trá gyás sá vot. Már ki ál ta ni is akart, hogy mi kép pen ke rült oda a széj jel szórt trá gya, 
ami kor a hát só fe lén egy ha tal mas rú gást ér zett. A rú gás ha tá sá ra a le ve gő be emel ke-
dett és a rá csos aj tón kí vül, az ud va ron ért föl det. Egy pil la na tig bam bán né zett ma ga 
elé. Agy te ker vé nye i nek kel lett egy kis idő, hogy az ese mé nye ket fel dol goz za. Ezért 
ült még egy ki csit azon a he lyen, ahol föl det ért. Szo mo rú meg győ ző dé se el le né re 
sem akar ta el hin ni, hogy az ő lo va is rúg. A fa mö gött ki tört be lő lünk a rö hö gés. 
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Er re a rö hö gés re oda kap ta te kin te tét és min den meg vi lá go so dott el mé jé ben. Hi he tet-
len gyor sa ság gal fog ta fel a tör tén te ket, és ér tet te meg an nak előz mé nye it is, ami nek 
ha tá sá ra a lo va rú gás ba kez dett.

– Meg áll ja tok csak, mocs kos külykei, majd adok én nek tek! – és gu mi lab da ként 
pat tant fel ülő he lyé ből, ke zé be kap va a fal hoz tá masz tott vas vil lát.

Szé gyen a fu tás, de hasz nos! Ez volt a kö vet ke ző per cek nek is az igaz sá ga. 
Ezért az tán szed tük a lá bun kat, aho gyan csak bír tuk. Pa ra di csom bok rok, pap ri kák, 
mák ül tet vé nyek sír tak a tal punk alatt, amer re me ne kül tünk. De ki fi  gyel már ilyes-
mi re, ami kor a tes ti ép sé ge van ko moly ve szély ben egy vas vil lá val fel fegy ver ke zett 
ül dö ző mi att. Sze ren csé re gyor sab ban fu tot tunk, mint ül dö zőnk, aki a ha to dik ke rí-
té sen már nem tu dott át ver gőd ni, és le ma radt. Vé gül szo mo rú an kel lett ta pasz tal nia, 
hogy az ő lo va is tud rúg ni. Ez zel ge bé je egyet len jó tu laj don sá gá tól is meg sza ba-
dult. Ezu tán ha di cse ked ni akart, a lo vát so ha sem em lí tet te.

Az ing

A „Vi téz” név re hall ga tó ku tyánk, a kő ből épí tett ka pu osz lop ta ka ró kö vén szun di-
kált. In nen tar tot ta szem mel a por tát, és az ut cát egy szer re. Mert a szun di ká lás csak 
lát szat volt csu pán. Na gyon is ébe ren őr kö dött a ka pu be já ra ta fö lött. El ső lá ba in moz-
du lat la nul nyug vó fe jén, hol egyik, hol má sik szem hé ja nyílt meg egy-egy rés nyi re, a 
leg ki sebb nesz re is. Akik az utcán jöt tek-men tek, nem ér de kel ték. Ha azon ban va la ki-
nek ked ve tá madt vol na, hogy akár csak hoz zá is ér jen a ka pu hoz, rög tön el vi cso rí tot ta 
ma gát. Így az tán a be jön ni szán dé ko zó nak nem volt más vá lasz tá sa, mint meg vár ni a 
ház la kó it, hogy azok be en ged jék. A si ma, bar na sző rű, korcs ku tya jó kon dí ci ó ban volt, 
ami ért há lás is volt kis gaz dá i nak. Hí vás ra le la pult a föld re, és ha sán kúsz va kö ze lí tet te 
meg az őt szó lí tó gaz dá it. A két sze me fö löt ti fe hér folt, még ér tel me sebb ki né ze tet 
adott okos kis fe jé nek. Ahogy el néz tem ezt az okos kis ál la tot ar ra gon dol tam:

– Is te nem, en nek a kis ál lat nak több ész szo rult a kis fe jé be, mint a ta nács el nök 
elv tár sunk nak a nagy fe jé be.
Ez az ál lat nem len ne ké pes olyan in téz ke dést hoz ni, mint az ho zott. Már két 

nap ja, hogy a kap tár kö vek nél a ter mé szet csend jét zör gő, za ka to ló gé pek za ja za var ja 
meg. Az er dő ál la tai, a va dak, ma da rak messzi re el ke rül ték a szo kat lan ese mény szín-
he lyét. Hosszú szá za do kon át min den ki tisz te let ben tar tot ta a szomolyai kap tár kö ve-
ket. Óv ta, véd te a ré gi idők em lé két.  Nem tet tek ben ne kárt a há bo rúk, az idő já rás, 
és ak kor va la ki ki pottyan tot ta ezt az os to ba „fa-Jan kót”, aki tu fa kő bá nyát nyi tott ezen 
a he lyen, mert ezt a he lyet lát ta leg al kal ma sabb nak kő bá nyá szás ra. Há la Is ten nek – 
ma ga sabb he lyen – akadt még olyan, aki ke vés bé volt os to ba, mint ő, és le ál lí tat ta a 
mun ká la to kat. Ezek után nem kell túl zás nak ven ni, ha oko sabb nak hi szem a ku tyán kat, 
mint ezt az em bert. Vi téz ku tyánk fi  gyelt min den nesz re, ami kö rü löt te tör tént. Fő leg 
fi  gyelt a gaz di hí vó sza vá ra, ami ha ma ro san el hang zott.

A koranyári szél kel le mes me le get ho zott a fa lunk fö lé is. A fa lut kö rül ve vő dom-
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bo kon be érett a hí res szomolyai cse resz nye. Ilyen kor a lá zas iz ga lom, ké szü lő dés 
olyan ná tet te a fa lut, mint a fel boly ga tott méh kas. Ko sa rakkal, há tik kal igye kez tek 
az em be rek a dom bo kon el te rü lő cse resz nyé sek fe lé, ahol a ha tal mas cse resz nye fák 
lomb jai kö zött ro po gós, fe ke te szí nű re érett a cse resz nye.

A mi csa lá dunk is ilyen lá zas iz ga lom ban kezd te a na pot már ko ra reg gel. Apám a 
cse resz nye sze dé sé hez szük sé ges há ti kat, ko sa ra kat ké szí tet te. Anyám a kony há ban 
fog la la tos kod va szor gos ke zek kel ké szí tet te az ele mó zsi át a cse resz nye sze dők nek. 
On nan ki abált ki ne kem:

– Gye re csak fi  am! Fogd ezt a pin ce kul csot, meg ezt a kor sót és hoz zál a pin cé ből 
bort, mert ven dég szü re te lők is lesz nek.

Nem sze ret tem a cse resz nye sze dést. Ad dig, amíg jól lak tam, még va la hogy el sze-
de get tem. De az tán, ami kor a ha sam te le lett, már egy re me le gebb nek érez tem a nap-
sü tést, ami nek ha tá sá ra jo gos nak érez tem a lus tál ko dást. Így hát majd nem pi tye reg ve 
kér dez tem:

– Ne künk is men nünk kell a Jó zsi val?
– Ne es sél már két ség be, mind a ket ten jöt tök! Ilyen nagy fi  úk nak már il lik dol-

goz ni. Meg ígé rem, hogy amit szed tek cse resz nyét, az árá ból ve szek nek tek szép, 
zöld koc kás anya got ing nek. Pan ni nenétek majd meg varr ja. (Pan ni neném a Ja ni 
any ja, az ut cánk beli asszony.)

No, en nek az tán iga zán meg örül tünk Jó zsi is, és én is, ezért ha bo zás nél kül vá la szol tam:
– Ak kor me gyünk mi is!
Bol dog vol tam, mert job ban sze ret tem mun kám nak az ilyen kéz zel fog ha tó bi zo-

nyí té kát, mint azt, amit az út tö rő szer ve zet ben a csa pat ta nács el nök mon dott, hogy 
Rá ko si paj tás sze rint a jó út tö rő paj tás ön tu dat ból csi nál min dent. Fog tam a kor sót, a 
pin ce kul csot és el ki ál tot tam ma gam:

– Vi téz! Vi téz! Gye re!
Az okos kis ku tyám a ne vét meg hall va ug rott le hoz zám a ka pu osz lop ról, és kö ve-

tel te ma gá nak a pin ce kulcs szál lí tá sát. Két láb ra áll va, szá ját el tát va vár ta, hogy a 
kul csot a szá já ba he lyez zem. A nagy mé re tű kul csot szá já ba kap ta, amely nek két 
vé ge ki ló gott szo rí tó fo gai kö zül. Mél tó ság tel je sen tar tot ta fe jét, majd elő re-elő re 
fut va min dig meg várt, míg is mé tel ten utol érem.  Az öt száz mé ter nyi re lé vő pin cén-
ket így ér tük el.

Ott a pin ce előtt le tet te a kul csot a föld re, és vár ta az ér ke zé sem. Egyik al ka lom-
mal, egy em ber meg pró bál ta el ven ni tő le a kul csot csak úgy hecc ből. Nad rá ga szá-
rát pil la na to kon be lül úgy ki szab ta, hogy an nak so ha töb bé nem volt ked ve vi téz sé-
gét pró bá ra ten ni. Bor ral te le kor só val ér kez tünk vissza, ahol már in du lás ra min den 
ké szen állt. Vi téz ku tyánk el fog lal ta őr he lyét a ka pu osz lop te te jén. Mi a ko sa rak kal, 
há tik kal, lét rák kal fel sze rel ve el in dul tunk a cse resz nyés be. Kint a he gyen nagy volt a 
zsi vaj. Kint vol tak a szom szé dok is a szü ret re meg hí vott ven dé ge ik kel együtt. A gyü-
möl csös szom szé da ink za ja, vi dám kur jon ga tá sa ik, ne ve té se ik már messzi ről hal lat-
szott. Jó ked vű en lát tunk a mun ká hoz mi is, hi szen a cse resz nye el adá sá ból gya ra-
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po dott a csa lád pén zes kasszá ja. A ki lá tás ba he lye zett zöld koc kás ing is meg tet te a 
ha tá sát. Sű rűn ado gat tuk le a fá ról a cse resz nyé vel te li kishátikat, ame lyek nek is mé-
telt te le sze dé sé hez len dü le tet adott a zöld koc kás ing ígé re te. A szom szé dos cse resz-
nye fá ról sus tor gást hal lot tunk:

– Ezek a gye re kek már töb bet szed nek, mint mi! – hív ta fel anyám fi  gyel mét 
apám, a mi buz gól ko dá sunk ra.

– Meg is ve szem ne kik az ing anya got, csak jus sak el Mezőkövesdre–, je gyez te 
meg anyám.
Bár nem a mi fü lünk nek szán ták eze ket a sza va kat, még is min dent meg hal lot tunk. 

Lel kes buz ga lom mal foly tat tuk a sze dést, ilyen öröm hí rek is mé telt hal la tán. Es té re 
már majd nem annyi cse resz nyét szed tünk, mint a szü le ink. Es te fe lé ke rék pá ron tol-
tuk be – több ször is – a felvásárlóhelyre, ahol a le má zsá lás után anyám ke zé be szá-
mol ta le az ér te já ró fo rin to kat a fel vá sár ló. 

A kö vet ke ző csü tör tö ki na pon anyám az asz tal ra he lyez te a cso ma got, amely nek 
bo rí tó ját le vé ve, lát ha tó vá vált a zöld koc kás ing anya ga.

– Tet szik? – kér dez te, für ké sző te kin te té vel ol vas va le a vá laszt, lát ha tó an elé ge-
dett ar cunk ról.

– De még mennyi re! – vá la szol tam, és már az ing ben lát va kép zel tem el ma gun-
kat, amint az ut cá ra ki lép ve majd a cim bo rá ink meg bá mul nak.

Olya nok le szünk, mint az iga zi jam pe cok! – mond tam. De a sors még is úgy 
akar ta, hogy ne a mi szá munk ra ké szül jön el az ing. Más nap édes anyám Pan ni nené-
hez ál lí tott be a zöld koc kás anyag gal.

– Mi ért nem ho zott már az én Ja ni fi  am nak is? – kér dez te mél tat lan kod va, mi köz-
ben a mé rő sza lag já val ide-oda mé rics kél te az anya got.

– Nem tud hat tam, hogy nek tek is tet szik az anyag –, vá la szol ta bé kí tő en.
– Bi zony tet szik! De aho gyan ezt mé re ge tem, nem lesz elég a két gye rek nek.
– Ne mond jál már ilyet! Az üz let ben két gye rek re va ló anya got kér tem, és azt 

mond ták, ennyi bő ven elég – pró bál ta anyám bi zo nyí ta ni, hogy elég lesz.
– Néz ze! Ez csak az egyik gye rek nek elég. Ha akar ja, va la me lyi kük nek meg var rom, 

ha nem, ak kor meg ve szem a Ja ni fi  am nak.
Anyám ked vet le nül haj tot ta le a fe jét és el gon dol ko zott:
– Az üz let ben már nem ma radt anyag.
Csak egyi künk ré szé re pe dig nem akar ta meg var rat ni. Így hát nem volt mit ten ni, 

szét tár ta a kar ját és Pan ni nenére néz ve szo mo rú an mond ta:
– Hát ak kor fi  zesd ki! – majd szin te ma gá nak be szél ve sut tog ta:
– Hogy ma gya rá zom én ezt meg a gye re kek nek?
Alig pár nap múl tán azt lá tom, hogy Pan ni nenének zöld lityája van. Az tán Ja ni fi a 

kö ze le dett hety kén a zöld ing be öl töz ve, amint az ut cán a töb bi gye re kek kel ját szot-
tunk. El ké ped ve bá mul tam, majd szá mol tam.

– Teg nap egy litya, ma egy ing..., ezt nem ér tem, akár ho gyan is szá mol tam, a vég-
ered mény min dig ket tő.
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Ek kor döb ben tem rá, hogy át ver tek min ket, még is csak elég lett vol na két ing re. 
Visz ket ni kez dett a te nye rem a tenniakarástól, és az agyam lá za san mű kö dött. Az 
ab lak juk ra fi  gyel tem, ahol Pan ni nene bazsajgott, csep pet sem tit kolt örö mét ki mu-
tat va a pó zo ló fi  acs ká ja lát tán, aki a zöld koc kás ing egye dü li bir to ko sa.

– No, mit szól tok hoz zá? – kér dez te tő lünk, ami kor úgy kör be áll tuk, hogy a kül-
vi lág tól tel je sen el ta kar tuk.
Ő pe dig a kör kö ze pén fo rog ni kez dett, mint egy ma nö ken, hogy min den ki lát-

has sa kö zü lünk.
– Állj már meg, hagy néz zem meg én is –, mond tam ne ki és mel lé áll tam szo ro san.
A hosszú uj jú ing szé pen ki va sal va, és be gom bol va va ló ban szép lát ványt nyúj tott.
– Lá tom, jó erős cér ná val van meg varr va –, mond tam, mi köz ben meg fog tam a 

gom bot az ing uj ján.
Jobb ra-bal ra csa var tam egyet-ket tőt, majd meg rán tot tam. A gomb el vált az ing től, 

és a ke zem ben pi hent meg.
– Mit csi nálsz? Le sza kí tot tad a gom bo mat! – da dog ta a meg ré mült Ja ni.
De nem fi  gyel tem rá. Meg fog tam az uj ját is az ing nek, és egy hir te len moz du lat tal 

ki sza kí tot tam a vál lá ból. Ja ni er re már pi csog ni kez dett.
– Meg mon da lak apu kám nak! – szi pog ta, és két ség be e set ten bá mul ta a jam pec 

ing jé nek ke zem ben ló gó da rab ját.
– Mit mon dasz Te meg, jam pec után zat? – lé pett Ja ni hoz D. Im re, és a má sik uj ját tép te 

le tő ből, amely ezidáig még sér tet len volt.
Ezu tán a töb bi ek is ked vet kap tak az ing té pés hez. Ta lán ők is úgy érez ték, ha 

ne kik nem le het, a má sik nak sem le gyen. Ne kem pe dig iga zán meg volt rá az okom, 
hi szen még is csak elég lett vol na a koc kás anyag a két ing re is. Er re bi zo nyí té kul 
szol gált a be lő le meg varrt egy litya, és az egy ing. Sz. La ci az ing há tát tép te meg 
úgy, mint ha csip ke bo kor ból rán gat ták vol na ki az ing gaz dá ját. Vé gül min den ki 
ki vet te ré szét az ing tel jes meg sem mi sí té sé ből, amely re még az azt var ró Pan ni nene 
sem is mert vol na rá. Ed dig az ab lak ból nem lát hat ta, hogy mi is zaj lik iga zán a gye-
re kek al kot ta gyű rű ben. Azon ban még is va la mi nyug ta lan ság vet te bir to ká ba, és az 
ed di gi ba zsaly gást ab ba hagy va, ré mül ten nyi tot ta ki az ab la kot, és ki ál tott a gye re-
kek nek:

– Mit csi nál tok ott?!
A gye re kek gyű rű je ami lyen gyor san lét re jött, olyan gyor san szer te is fosz lott. 

Ek kor lát ta meg Ja ni ká ját az ing fosz lá nya i ban, amint ru gasz ko dik el a kör kö ze pé ből, 
és fut be fe lé az ud va ruk ra. Az ing ma rad vá nyai fosz lá nyok ban re pül tek utá na, mint a 
fris sen fel eresz tett pa pír sár kány csík jai, me lyek a le ve gő ben re pül nek a sár kány után.

– Apu! Apu! Gye re gyor san! Ja ni kát té pik a gye re kek!
Az, a se gély ké rés el hang zá sá nak pil la na tá ban há tul az ud va ron kis bal tá val ha so-

gat ta a tű zi fát. Kis bal tá val ke zé ben ro hant az ut cá ra, ahon nan már a bű nös gye re kek 
a szél ró zsa min den irá nyá ba me ne kül tek Pan ni nene si kí tó hang já ra. Csak én vol tam 
még kis sé le ma rad va, mert az utol só pil la na tig mun kál kod tam az ing for má lás ban.
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– Állsz meg rög tön! ki abált utá nam, és nyo ma té kul úgy for gat ta kis bal tá ját, mint 
egy in di án.

Nem is ér tem, hogy kí ván ha tott tő lem olyat, hogy meg áll jak azért, hogy a bal tá já val 
en gem is meg ha so gas son, mint a tű zi fát. Ter mé sze te sen en nek a fel szó lí tás nak nem vol tam 
haj lan dó ele get ten ni, ha nem még na gyobb tem pó ra kap csol va, cikk-cakk alak ban me ne kül-
tem a töb bi ek után. A kö vet ke ző pil la nat ban egy tárgy sü ví tett el a lá bam mel lett, meg előz ve 
en gem nyolc-tíz mé ter nyi re. Rá pil lan tot tam, meg döb ben ten lát tam, hogy a kis bal ta elő zött 
meg. Gyor san fel kap tam, ne hogy mégegyszer utá nam tud ja dob ni, és most már tel jes erőm-
ből fut ni kezd tem, hogy mi nél messzebb re ke rül jek ül dö zőm től. Még egy da ra big hal lot tam 
ül dö zőm zi há ló tü de jé ből utá nam kül dött szit ko kat, de ami kor azt ta pasz tal tam, hogy már 
sen ki sem ül döz, meg áll tam, s ki fúj tam ma gam úgy is ten iga zá ból. A tár sa i mat nem ta lál tam 
meg, ezért el vo nul tam a bú vó he lyem re, hogy az es tét biz ton ság ban tud jam be vár ni. 

Mi kor szür kül ni kez dett, óva to san in dul tam el ha za fe lé. A fa lu alat ti gyü möl csön-zöld-
sé ges ker tek ből már a leg szor gal ma sab bak is ha za men tek. Csak a tücs kök kezd tek len-
dü le tes ci ri pe lés be olyan ener gi á val, hogy ha an nak fe lét mun ká ra for dí tot ták vol na, nem 
irigy ked tek vol na a han gyá ra, ami ért ne ki több van. De hát ez az em be rek nél is így van. 
Van aki csak ci ri pel, és van aki dol go zik. Annyi ban kü lön böz ve az ál la tok tól, hogy aki 
csak ci ri pel job ban akar él ni, mint aki dol go zik. Ez leg gyak rab ban si ke rül is. A fa lu ba 
ér ve Ja ni há zuk elé set ten ked tem. Csend volt. Ke zem ben tar tot tam a bal tát, ame lyet úgy 
érez tem, hogy jo gos tu laj do no sá nak vissza kell szol gál tat nom. Ta po gat tam az élét, s érez-
tem, ha egy ki csit job ban cé loz a bal tá já val, az a sar kam ban áll meg. Ta lán úgy néz tem 
vol na ki, mint egy fél sar kan tyús hu szár, aki a csa ta he vé ben a má si kat el hagy ta. Meg si-
mo gat tam az al ma fá ju kat a ház előtt, amely alig öt éves le he tett, és ezért szép si ma de re ka 
volt. Ez zel büsz kél ke dett Ja ni ap ja az apám nak, hogy ilyen jó al mát te rem ez az al ma fa, 
ami nem le het vé let len, hi szen ő ol tot ta. Meg ta po gat tam új ra a bal ta élét, hogy nem hagy-
tam-e el va la hol a nagy me ne kü lés ben. Mert ezen a vi lá gon min den meg tör tén het, ta lán 
még ez is. Sze ren csé re a he lyén volt, amit igye kez tem mi nél előbb ki pró bál ni. Oda áll tam 
az al ma fa mel lé és há rom-négy su hin tás sal az árok ba dön töt tem, mint akit a vi har dön-
tött le. Ezu tán meg ló dí tot tam a bal tát, hogy jo gos tu laj do no sa mi nél előbb vissza kap ja. 
A be do bás utá ni pil la nat ban a lép cső höz tá masz tott nagy fe hér la vór juk ról kez dett el pat-
tog ni úgy a zo mánc, mint ha egy erő sebb jég ve rést ka pott vol na. De mi vel jég ve rés nem 
volt, így csak a be do bott bal ta okoz hat ta. Úgy gon dol tam, hogy mi re ki vir rad, ez is majd 
ki de rül. Nem kí ván csis kod tam, ha nem lo pa kod va nyi tot tam ki a ka pun kat, de ez út tal 
sem mi lyen kel le met len meg le pe tés nem várt rám. Hi szen ki tud ta vol na meg mon da ni, 
hogy me lyik gye rek tép te szét a koc kás, jam pec in get, mert azt mind egyi künk tép te. De 
ha még én tép tem vol na is, szü le im a tör tén tek után nem bán kód tak vol na mi at ta.

A litya to vább ra is tün dö költ Pan ni nene bir to ká ban. Ez igen bán tott en gem, sőt 
in ge relt, ami kor csak meg lát tam, mint bi kát a tor re á dor vö rös le pe dő je. Per sze, Pan ni 
nenéről nem tép het tem le, mert hát ő még sem egy gye rek. Tör tem a fe jem, hogy 
mi kép pen tud nám meg sem mi sí te ni a zöld koc kás lityáját. En nek ér de ké ben a ma gas ra 
emel ke dő kő fal ke rí té sén gyak ran kém lel tem, ke res ve a meg fe le lő al kal mat. A négy-
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lá bú cse resz nye sze dő-szé ket a kő fal mel lett tá rol ták. A ma gas kő fal mi att en nek a te te-
jé re áll tam, hogy be kém lel jek a por tá juk ra. Er re csak ak kor ke rült sor, ha on nan sem-
mi lyen em be ri moz gás ne szét nem hal lot tam. De még óva tos sá gom el le né re is elő for-
dult, hogy Marcsó nene cso szo gá sát nem vet tem ész re, és ő már is rám ki ál tott:

– Mit leselkedel ott?! – kér de zett in ge rül ten, pe dig már a büty kös uj ja in a ha ra pá-
som he lye ré gen be gyó gyult.

Mi vel nem vá la szol tam, is mét rám ki ál tott, de már ke mé nyebb han gon.
– Nem hal lot tad? Mit les ke lő dött ott, te bi tang külyök?! Hogy a rossz tör ne már ki!
– Ma gát fi  gye lem, hogy egy re szebb lesz! – vá la szol tam sür ge tő kér dé sé re.
Cso dák cso dá ja a vén asszony el mo so lyo dott úgy, hogy az egy fo ga ki vil lant a szá-

já ból, és elé ge det ten si mí tot ta meg ar cát, gyó gyult büty kös uj ja i val. Eb ből is lát szott, 
hogy ré gen nem né zett már a tü kör be, és ré gen el múlt az idő, ami kor ne ki ilyet mond-
tak. Fő leg And rás papótol hal lott ilyet ré gen. De a kö vet ke ző pil la nat ban ész be is 
ka pott, és a ke zé ben tar tott sep rő vel fe lém súj tott.

– Kot ródsz le on nan gyor san, mert fel lök lek a szék kel együtt. Hogy ki nem tör mán 
egy szer a nya va lya, te ne ve let len külyök.

Nem volt mit ten ni, gyor san le men tem a szék ről úgy, hogy még a fel lé pő lép cső ket 
is alig hasz nál tam. Rö vid idő el tel té vel új ra meg kö ze lí tet tem a kő ke rí tést, és a szék al só 
fo ká ra áll va hall ga tóz tam, fü lel tem, de a ma la cok rö fö gé sén kí vül mást nem hal lot tam. 
Egy fok kal fel jebb áll va a szé ken, már be kuk kant hat tam az ud va ruk ra is. Marcsó nenét 
már nem lát tam. Le het, hogy a tü kör előtt vizs gál gat ta ma gát a tisz ta szo bá ban, hát ha az 
a bü dös külyök még is iga zat mon dott. Csak And rás papó volt lát ha tó az ud va ron, nem 
be szá mít ha tó ál la pot ban. Az ól előtt fe küdt, fe jét a ku ko ri cás zsák ra té ve, sze mé be húz va 
ka lap ját, ne hogy a nap fény az ál mát ne za var ja. A mel let te el dőlt lő rés üve get sem kel lett 
fél te ni, hogy ab ból akár egy csepp lő re is ki fo lyik, hi á ba nem volt be dug va. An nak tar-
tal ma már And rás papót zsib basz tot ta. Pi pá já ból a ba gó is ki per gett még ak kor, ami kor 
az el szen de rü lés pil la na tá ban ki ej tet te a ke zé ből. A do há nyos zacs kó ja is üre sen la pult 
a fek vő em ber mel lett. Et től pár cen ti re a tűzcsiholókő, tap ló és a csiholóvas pi hen tek 
– most ki hasz ná lat la nul. Gaz dá juk már nem eb ben a vi lág ban járt, ha nem egy álom vi-
lág ban, ahol ta lán azt ál mod ta, hogy a do há nyos zacs kó ja új ra te le van töm ve jó faj ta 
do hánnyal, és a lő rés üveg is mét csor dul tig van jó faj ta lő ré vel. Orr lyu ka i ban mus li cák 
szé dült tán cot jár tak, a ki fe lé áram ló lő re gő zé től. A ha sa le- és fel, üte me sen járt mell-
ka sá val együtt, mint a har mo ni ka. Szív ta be és pré sel te ki ma gá ból a lő ré vel il la to sí tott 
le ve gőt, a hor ko lá sát ál lan dó an cif ráz va. Tő le pár mé ter re, a ház és fé szer kö zött ki fe-
szí tett kö té len – a töb bi ru ha kö zött – ott csün gött a zöld koc kás litya, hogy ma gá ból a 
mo só vi zet vég képp ki le hel je. Érez tem, hogy te nye rem erő sen visz ket ni kezd, ami ná lam 
a ha laszt ha tat lan ten ni aka rás je le. Gyor san le mász tam a szék ről, és a kam ra fe lé vet tem 
az utam. Ott nad rá gom mind két zse bét de gesz re töm tem, a hambár mel let ti, csor dul tig 
te le sza kaj tó ból. A ta va lyi szá raz ku ko ri ca sze mek szin te zi zeg tek zse be im ben, ami kor 
fut va kö ze lí tet tem meg előb bi he lye met a kő ke rí tés nél. A szék re áll va And rás papót az 
előb bi hely ze té ben, moz du lat la nul ta lál tam. Biz tos, ami biz tos, egy kő da ra bot dob tam a 
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fek vő em ber mel lé, de az to vább ra sem moz dult. Nem volt mi re vár nom, be ug rot tam a 
ke rí té sen és a szá ra dó ru hák kö zül le akasz tot tam a zöld koc kás lityát. Ezu tán jobb te nye-
rem mel a jobb zse bem re ver tem, amely ben a ku ko ri ca sze mek zi ze gő-csör gő hang ja éhes 
gon do la to kat éb resz tett az ud va ron tur ká ló, min dig éhes ma la cok ban. Azok úgy kö vet tek 
en gem, mint kot lós tyú kot a kis csi béi. 

– Gyer tek csak, gyer tek, ara nyos co cá im! Mi lyen fi  nom ele sé get hoz tam én nek-
tek –, mond tam ne kik nyá ja san, és a zse bem ből szór tam kö zé jük ígé re tem je lé ül egy 
kis ma rok nyi ku ko ri cát.

– Sőt! Még szal vé tát is hoz tam hoz zá! – ráz tam meg a bal ke zem ben tar tott zöld-
koc kás lityát.
Ők mint ha meg ér tet ték vol na ked ve sen in vi tá ló sza va im, ro han tak utá nam a szé-

rű re, a szal ma ka zal és a szé na bog lya kö zé. Jobb nak lát tam ha egy el du got tabb 
he lyen kí ná lom meg őket, nem az ud va ron, mert Marcsó nenének vol tak már hir-
te len fel buk ka nó pil la na tai. Ezen az el du gott he lyen, ami ku ko ri ca ma radt még az 
egyik zse bem ben, mind elé bük szór tam. Ad dig míg ezt esze get ték, a má sik zse bem-
ben ho zott ku ko ri cát a lityába tet tem és össze csa var tam, cso móz tam, bíz va ab ban, 
hogy ők majd ki bo goz zák. Ezu tán elé jük dob tam a lityát. Öröm volt néz ni, amint 
a be kö tö zött ku ko ri cát bon tot ták. Gyor san át ug rot tam a kő ke rí té sen és le gug gol va 
hall gat tam, mi kép pen vég zik el az én fe la da to mat. Vi sí toz va hab zsol ták a ku ko ri cát, 
ami kor hal lot tam, hogy bent az ud va ron csa pó dik az aj tó és Marcsó nene or di bál:

– And rás! And rás! Hát te nem hal lod, hogy or dí toz nak a ma la cok?
And rás papó már amúgy is éb re dez ni kez dett. A lő re okoz ta zsib ba dás meg szű-

nő ben volt, és már il lett vol na azt újabb lő ré vel vissza ál lí ta ni. Szen tül hit te, hogy 
Marcsó nene el vi se lé sé hez ez nél kü löz he tet len.

– Mit or di bálsz? Tán tűz van va la hol, olyan két ség be eset ten ki abálsz! – mond ta 
Marcsó nenének.

– Nem elég tűz az, ahogy ezek a ma la cok vi sí toz nak?! Hát té ged már sem mi re 
sem le het hasz nál ni? – mond ta erő seb ben a „sem mi re” szót, ami re le het, hogy a 
tü kör előtt döb bent rá.
Ek kor ug rott ki a kaz lak kö zül a vi sí to zó hor da győz te se, szá já ban va la mi rongy 

da rab bal és ro hant az ud var ra. Ez a rongy da rab nem ha son lí tott már sem mi re. Fő leg 
nem a Pan ni nene zöld koc kás lityájára. Egyik újá ból ma radt még annyi, hogy a nagy 
ki abá lás ra hir te len jé ben össze sza ladt „je len lé vők” meg tud ták ál la pí ta ni: Ez bi zony a 
litya volt...!  A szá rí tó kö té len a he lye üres volt. Csak azt nem ér tet ték, hogy a ma la-
cok mi kép pen ve het ték azt le. Mert még a szél sem reb bent. Marcsó nene gya nak-
vó an te kin ge tett ar ra fe lé ahol áll tam, de az tán gon do la ta i val el bi zony ta la no dott.  
Egyik csü tör tö ki na pon szü le im hoz ták az újabb ing anya got. Eb ből var rat ták meg 

ne künk a szép koc kás jam pec in get, még pe dig piroskockásat. De már más var ró nőt 
ke res tünk, mert az volt az ér zé sünk, hogy a ko ráb bi var ró nő már egy lagzisátornyi anyag-
ból sem tud na két in get varr ni. Eb ben a piroskockás ing ben fe szí tet tünk Jó zsi öcsém mel 
úgy, hogy re mél tük, va la kik nek majd csak el fa kad az epé jük a piroskockás in gek lát tán.
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SZÜ LE INK KÁL VÁ RI Á JA

Egész éj jel nyug ta la nul alud tam. En nek az volt az oka, hogy anyám már elő ző dél-
után kö zöl te ve lem, mi sze rint még hajnalban el in du lunk Eger be.Nagy volt az öröm, 
ami kor ezt meg hal lot tam, hi szen mi ó ta kö nyö rög tem már ne kik, hogy vi gye nek egy-
szer ma guk kal vi lá got lát ni Eger be. De va la mi min dig köz be jött, és nem me het tem 
ve lük. Egy szer ezért, másszor azért! Így az tán nem volt cso da, hogy ha tár ta lan lel-
ke se dés sel fo gad tam a ko ra haj na li in du lást. Még a ka kas sem ku ko ré kolt, ami kor 
anyám sut to gá sát hal lot tam, amint az ágyam fö lé ha jolt:

– Éb resz tő! Mind járt in du lunk!
Nem sze ret tem a ko rai ke lést, de most még is bol do gan kap kod tam ma gam ra az 

es te már elő re oda ké szí tett ru ha da ra bo kat, hogy mi nél előbb in dul has sunk. Ko rán 
kel lett in dul ni, hogy a cse resz nyé vel idő ben be ér jünk a pi ac ra, mert a ko fák még 
ko rán reg gel fel vá sá rol ták a ne kik szük sé ges mennyi sé get. És ha már fel vá sá rol ták, 
ak kor nem vá sá rol tak töb bet az nap. Így az tán ne künk kel lett el mér ni ki lón ként, ami 
órá kig is el tart ha tott. Már pe dig aki Szomolyáról cse resz nyét vitt Eger be, az igye ke-
zett mi nél előbb túl ad ni raj ta, hogy dél idő tá jé kán vissza ér jen Szomolyára. Dél után 
ugyan is még le kel lett szed ni a fá ról a más nap reg ge li szál lí tás ra szánt cse resz nyét. 
Édes anyám fel kö töt te a huszonöt ki ló nyi hátyit, ami cse resz nyé vel te tő sen meg volt 
rak va. Ne kem pe dig a kishátyit, ami be két ki ló nyi cse resz nye fért be le, csak éppen 
annyi, hogy egy tíz éves gye rek se mond has sa, hogy ő mi ért nem vi he ti a cse resz nyét. 
Ezu tán el in dul tunk vé gig a fa lun, hogy mi e lőbb a Vá ros hegy re ér jünk, mert ez a hely 
volt az, ahol az Ege rig vi vő nyolc-ki lenc ki lo mé te res út előtt a gya lo go sok ta lál koz-
tak. Ezt a biz ton ság mi att na gyon rég óta így tet ték. Az er dőn ke resz tül ve ze tő föld út, 
a há bo rú utá ni évek ben egy csep pet sem volt biz ton sá gos. Sok em bert fu ta mí tot tak 
meg a fegy ver rel és bal ták kal is ren del ke ző csa var gók. Töb bet pe dig agyon ütöt tek, 
hogy az ál do zat nak a pén zét és egyéb in gó sá ga it el ve gyék. Így az tán mi sem in dul-
tunk to vább, ha nem le ül tünk és vár tunk úti tár sak ra. Nem kel lett so kat vár ni, ami kor 
né pes kis csa pat ér ke zett a fa lu irá nyá ból, majd a haj na li sö tét ség ta ka ró já ból ki bon-
ta koz va oda ér tek hoz zánk. Ők is cse resz nyét ci pel tek, de volt kö zöt tük olyan is, 
aki nek a hátyijában tyú kok karátyáltak ijed ten, mert gya nús volt ne kik ez a ko ra haj-
na li uta zás – meg kö tö zött lá bak kal. Ő volt Pan ni nene, aki nek har sány hang ja időn-
ként a tyú kok ijedt karátyálását is hall ha tat lan ná tet te. An nál ke ve seb bet be szélt éle te 
pár ja, Pesta bá, aki nek há tá ra ha son ló an tyú kok kal te le hátyi volt köt ve, míg a ke zé-
ben to jás sal te le ko sár csün gött. Szá já ban csün gő pi pá já ban időn ként a do hány fel-
fel pa rázs lott, ami kor szí vott raj ta egyet. Ek kor a hátyijában a tyú kok kö zött lé vő 
egyet len ka kas ijed ten fel ki abált, mint aki a há re mét fél ti a haj na li sö tét ség ben fel-fel 
pa rázs ló pi pa pa ra zsá tól. Ilyen kor az ös vény mel let ti bok rok ban meg bú vó ró kák nak 
össze fu tott szá juk ban a nyál. Nem bán ták vol na, ha Pesta bá hátyija azon nyomban 
ki lyu kadt vol na, hogy az az na pi fá cán ele de lü ket egy kis házikakas hús sal vál to za-
to sab bá te het ték vol na. De a ka kas i jó meg volt köt ve, a hátyi meg nem akart még 
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ki lyu kad ni, már csak azért sem, mert a vá ros ba nem il lik rossz hátyival men ni. Így az tán a 
ró kák nak hi á ba fájt a fo guk a ka kas ra, mert az még odébb volt a sza ba du lás tól.

A Vá sá ros-hegy te te jén egy gya log ös vény tor kol lott a Szomolya-Eger kö zöt ti 
föld út ba. Ezen ér kez tek – jobb ke zünk fe lől – a Bog ács ról a vá ros ba igyek vő em be-
rek, akik szin tén kis por té ká ju kat fel kí nál ni igye kez tek a vá ros pi a cá ra. Vol tak kö zöt-
tünk olya nok is, akik nek uticéljuk a Do bó szo bor volt, hogy ott fel kí nál ják ere jü ket 
az eg ri sző lős gaz dák nak, né mi nap szám fe jé ben. Ők nagy mé re tű laposkapát ci pel-
tek vál lu kon, mert anél kül a sző lős gaz dák ne mi gen áll tak szó ba ve lük. Ezek nek 
a ka pák nak rö vid nye lű nek kel lett len nie, mert ez zel le he tett iga zi mély ka pá lást 
vé gez ni, amit a sző lős gaz dák igen csak meg kö ve tel tek. Ter mé sze te sen nem csak a 
bog ácsi ak és szomolyaiak kí nál ták ere jü ket, ha nem az Egert kör nye ző fal vak sze-
gé nyei is, akik nek nem volt sa ját föld jük, hogy ab ból meg él hes se nek. Min dig töb-
ben je len tek meg, mint amennyiükre szük ség volt. Így az tán vá lo gat hat tak be lő lük 
az igen igé nyes sző lős gaz dák, akik meg néz ték a ka pá ju kat, és az em bert, és azu tán 
így szól tak:

– Kend jö het, Kend me het! – at tól füg gő en, hogy el ső látásra meg nyer te-e tet szé-
sü ket a ka pa és a ka pás.

Aki ezu tán nem ka pott mun kát, az pénz nél kül me he tett ha za. Per sze, aki ka pott 
mun kát, sem biz tos, hogy vé gig ka pál hat ta a na pot, amennyi ben a gaz da nem volt 
meg el éged ve a mun ká já val. An nak pe dig na gyon ne héz volt ked vé re ka pál ni.

Még a Lány tó előtt igen né pes csa pat ve rő dött össze, és már olyan zaj jal ha lad-
tunk az er dő ben, hogy az úton ál lók nak nem igen volt aján la tos utunk ba ke rül ni. Már 
a Lány tó nál ha lad tunk, ami kor Pesta bá szá já ból hal lat szott egy ke ser ves szit ko zó-
dás, egy ha tal mas esés után.

– Hogy a nya va lya tör ne ki ben ne te ket, meg az összes faj tá to kat is! – és fáj dal mas 
nyö gé sek kö ze pet te igye ke zett fel tá pász kod ni a föld ről.

– Tud tam én! Tud tam én! – ki ál tot ta vi lág gá ko ráb bi bal sej tel me it Pan ni nene, 
ami kor a csa pat meg állt Pesta bá fáj dal ma san ki tö rő szit ko zó dá sa i ra.

Nem tud tuk el kép zel ni, hogy mi is tör tént eb ben a haj na li fél ho mály ban. Már-már 
azt hit tem, még is csak a rab lók tá mad tak meg ben nün ket, ami kor Pesta bá fáj dal ma-
san ki abált to vább.

– Se gít se tek őket össze fog dos ni! – mu ta tott a széj jel sza la dó tyú kok ra, akik él tek a 
hir te len jött sza bad sá guk kal, és ahányan csak vol tak, annyi fe lé fu tot tak az er dő ben.
Ugyan is az tör tént, hogy a kö tés től lá bu kat ki sza ba dít va, egy szer re ug rot tak ki a 

hátyiból, mint akik össze be szél tek. Pesta bá te her től elő re gör nye dő tes te – az egy 
pil la nat alatt ki ürü lő hátyi mi att – elő re bu kott. A ke zé ben csün gő to jás sal te le ko sa-
rat egy fa ol da lá hoz vág ta úgy, hogy ab ból mégcsak mu ta tó nak sem ma radt egy sem. 
Hí vó sza vá ra gyor san le rak tuk a ter he ket, és fut kos tunk a seb té ben nyar ga lá szó tyú-
kok után, akik leg na gyobb sze ren csénk re nem tud tak tá jé ko zód ni a haj na li ho mály-
ban, ezért nem volt ne héz őket össze fog dos ni. De a ka kas még to vább fut ko sott, 
fenn han gon ki abál va, majd egy fá nak ro han va na gyot kop pant, és el alélt. Így az tán 
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a szé del gő ka kas is új ra fog ság ba ke rült, a ró kák leg na gyobb bá na tá ra. Azon ban 
még így is örül het tek a ba le set nek, mert az össze tört to já sok fel nya lá sa rá juk várt. 
Csak Pan ni nenének volt bo rús a han gu la ta egész nap, ami na gyon is ért he tő volt, 
hi szen nem ke vés pénzt ka pott vol na azo kért a to já so kért a vá ros ban. E mi att az ese-
mény mi att gyor sabb ra kel lett ven nünk a gya log lás tem pó ját, hogy az el ve szí tett időt 
be hoz zuk. Egy fé ló ra múl tán a „Kis kú ti” for rás hoz ér tünk, ahol min den gya lo gos 
meg szo kott áll ni né hány perc pi he nő re, il let ve az ivó vi zes edény for rás víz zel va ló 
fel töl té sé re.

A kris tály tisz ta víz cser ge de zett a hegy ol da lá ból a gyűj tő ki csiny ke kút gyű rű be, 
amely nek al ján szép for má jú és szí nű ka vi csok vol tak, hogy víz me rí tés ese tén még 
vé let le nül sem le gyen za va ros a kis kút vi ze. A hegy ol da lá ban ki kép zett pad ká ra rak-
tuk le ter he in ket, mert bi zony a hátyi kö te le ugyan csak be le vá gott a vál la ink hú sá ba. 
Las san kor tyol gat tuk a bő vi zű for rás vi zét, mert ami lyen kris tály tisz tán csil lo gott, 
olyan hi deg is volt. So kan be te ged tek már meg et től a hi deg víz től, ha a nyá ri me leg-
ben mo hón pró bál ták csil la pí ta ni szom ju kat.

Szí ve sen ma rad tunk vol na még to vább, de ker ge tett ben nün ket a gyor san kö ze-
le dő pir ka dat, amely a ke le ti ég bol ton – Szomolya irá nyá ból – már csal ha tat la nul 
kö ze le dett. Már pe dig ne künk ko rán reg gel a vá ros ban kel lett len nünk, ha a cse resz-
nyét a ko fá nak akar tuk el ad ni. De igye kez ni kel lett azok nak a ka pá sok nak is, akik a 
Do bó szo bor nál akar ták fel aján la ni két ke zük ere jét. A Me ren gő te te jé re ér tünk, ami-
kor há tunk mö gött – a he gyek fö lött – a Nap ko rong ja fel buk kant. Az ed di gi hegy re 
fel – hegy ről le me net he lyett már csak le fe lé men tünk, ép pen ezért gyor san be ér tünk 
a vá ros ba, an nak is a Ro zá lia te me tő nél kez dő dő ut cá já ra, a Me ren gő ut cá ba. Eb ből 
az ut cá ból jobb ra for dul va, a Maklári út ra ért kis csa pa tunk. Mi vel még so ha nem 
jár tam Eger ben, a bá mu lás mi att egy kis sé le-le ma rad tam a cso port tól. Les ke lőd-
tem, bá mul tam ami utam ba esett. Ilyen né ze lő dés köz ben fe dez tem fel, hogy a be já-
ra ti ka puk mel lett olyan gom bok van nak, amik ná lunk Szomolyán nin cse nek. Meg-
nyom tam az egyik gom bot, és ijed ten ta pasz tal nom kel lett, hogy bent a la kás ban 
cseng-zö rög va la mi. A kis hátyival a há ta mon fut ni kezd tem a cso port után, de va la ki 
utá nam ki ál tott:

– Te nyom tad meg ezt a csen gőt?!
Vá lasz he lyett még job ban fu tot tam. Az tán rá jöt tem, hogy ez nem is olyan rossz 

mu lat ság, hi szen bár kit ki tu dok csal ni a há zá ból. Pár perc mul tán több csen gőt is 
meg nyom tam, és fu tot tam. Er re az tán Mar csa né ni, Szidi né ni, Ro zi né ni, meg még 
ki tud ja mi lyen né nik egy szer re ki abál tak utá nunk:

– Nem tud nak vi gyáz ni ar ra a ne ve let len gye rek re?
Er re az tán édes anyám kez dett ve sze ked ni rám:
– Nem szégyenled ma gad? – Ránk ha ra gí tod az ut cát! Töb bet nem hoz lak ma gam mal!
A sok fut ko sás tól már a cef ré be sem lesz jó az a kishátyi cse resz nye, mert még 

a le ve is el fo lyik! Sze ren csé re jól ki lett bé lel ve pa pír ral, és így nem lett an nak 
sem mi ba ja. A szomolyai fe ke te, rö vid szá rú cse resz nye még az én há ta mon sem 
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ment tönk re. Min deneset re igye kez tem vi sel ked ni, mert at tól fél tem, hogy töb bet 
nem hoz el ma gá val édes anyám, és ez min den nél erő seb ben ha tott rám.

A Do bó szo bor hoz ér tünk. Anyám még ha ra gu dott rám a tör tén tek mi att, de azért 
ti tok ban örült is, hogy az út nem fá rasz tott ki, és nem ha zud tol tam meg ön ma gam, 
mert olyan vol tam, mint ott hon a fa lu ban.

– No, nézd csak fi  am! Ide jár apád a nagy ka pá já val, ami kor mun kát ke res!
– Kí ván csi an fi  gyel tem a szob rot, amely nek te te jén egy em ber fá rad ha tat la nul tar-

tot ta kard ját a ma gas ba, fi  gyel mez tet ve a rossz em be re ket ar ra, hogy ezt a vá rost nem 
le het bün tet le nül meg tá mad ni.

A szo bor kör nyé kén élő em be rek – kard he lyett – ka pá val a ke zük ben mo co rog tak 
tü rel met le nül, nem fél ve a tö rök től, sok kal in kább fél tek at tól, hogy sen ki sem ve szi 
őket ész re, hogy mi ért áll nak ott. Ka pá ju kat időn ként a kő höz kop pin tot ták, hogy ne 
csak lás sák őket, ha nem hall ják is. Mi azon ban már nem igen fi  gyel tünk to vább a 
ka pá sok ra, mert az ál ta lunk ho zott cse resz nye el adá sá val vol tunk el fog lal va. Ezért a 
kö zel ben lé vő ko fák hoz ci pel tük a cse resz nyét, és mi nél előbb le kö töz tük a há tunk ról, 
a föld re le rak va. En nél jobb ér zés nem igen le he tett, mint hogy a hátyi már a föl det 
nyom ta és nem min ket nyo mott a föld be. A meg ér ke zé sünk pil la na tá ban meg le he-
tett ál la pí ta ni, hogy pi a cunk lesz-e, vagy sem. Mert ha az nap ke vés volt a fel ho za tal 
a cse resz nyé ből, ak kor a ko fák már az ér ke zé sünk pil la na tá ban jöt tek oda hoz zánk 
és le se gí tet ték há tunk ról a cse resz nyét. Ők már a ru há za tunk ról meg is mer tek, hogy 
Szomolyáról hoz tuk a fi  nom cse resz nyét. Ilyen kor a ko fák egy más ra li ci tál tak a vé tel-
ár ral. Jó volt néz ni, amint össze vesz nek, haj ba kap nak a cse resz nyé ért. Édes anyám 
er ről a ko ráb bi ak ban több tör té ne tet is el me sélt. Ami kor pe dig bő sé ges volt a cse resz-
nye fel ho za tal, ak kor nem akar ták ész re ven ni a cse resz nyé vel meg ér ke ző fa lu si a kat. 
Sőt, még há tat is for dí tot tak ne kik. Ilyen ese tek ben már is tud ni le he tett, hogy ne héz 
lesz el ad ni a gyü möl csün ket. Sor ban kér dez ték meg őket, hogy nem ven nék-e meg. 
Ők azon ban csak gucsmolták a gyö nyö rű cse resz nyét, ilyen sza vak kí sé re té ben:

– Na gyon zöld még! Na gyon vö rös, no meg hát tö rő dött is. – Csak ennyit tu dok 
ér te ad ni! Sza pul ták aho gyan csak bír ták, pe dig nem volt rosszabb az áru, mint 
más kor.Ilyen kor pa nasz kod tak egy más nak a gyü möl csöt ci pe lő em be rek, és min den 
eset ben az lett a pa nasz vé ge: – De mocs ko sok ezek a ko fák! Ők min den kor két sze-
re sét akar ták meg kap ni an nak, mint amennyit fi  zet tek ér te.

Hány szor kí ván ták őket po kol ra a szü le im, és má sik is, akik ugyan csak ki vol tak 
szol gál tat va a tel he tet le nül kap zsi ko fák nak, mert azok egy szer re akar tak meg gaz da-
god ni. Most kö ze pes nek volt mond ha tó az ér dek lő dés a cse resz nyék iránt – anyám 
meg ál la pí tá sa sze rint A föld re le tett cse resz nyé ről a ta ka ró ken dőt le vet tük, és a szép, 
fe ke te, rö vid szá rú cse resz nye már is csa lo gat ta a ve vő ket, akik ki lón ként kí ván tak 
vá sá rol ni. Amíg édes anyám mé re get te ki lón ként a cse resz nyét, én egy pár mé ter rel 
odébb né ze lőd tem. Nem so ká ig bá mul hat tam, ami kor két vé kony vá ro si gye rek kez-
dett el ve lem kö te ked ni. Olyan nyá pi cok-sá pad tak és fe hé rek, vé ko nyak vol tak, mint 
a pin cénk ben a krump li csí rá ja a nap fény hi á nyá ban. Le het, hogy irigy sé gük ben 
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kö te ked tek ve lem, ami ért ne kem nem zör gött a cson tom, meg pi ro sabb is vol tam 
ná luk, ezért egyi kük így szólt a má sik hoz fe lém mu tat va:

– Nézd! Ez egy pa raszt gye rek! Érez ni raj ta a ló sza gát! – mond ta ezt olyan ki hí-
vó an és han go san, hogy ok vet le nül meg hall jam.
For rott ben nem a mé reg, de anyám sza va csen gett a fü lem ben:
– „Jól vi sel kedj, mert más kor nem hoz lak ma gam mal!”
Így hát nem akar tam meg hal la ni a gú nyo ló dó sza vu kat, de ők to vább ra is sza pul-

tak, mi re én be gu rul tam és egyik ke zem mel az egyi kük fü lét, má sik kal a má si kuk 
fü lét csa var gat tam meg úgy is ten iga zá ban.

– Juj, ez fáj! – si kol toz tak egy szer re.
– Tu dom nyá pic faj za tok, azért csa va rom! – mond tam ne kik rö hög ve, amint két-

ség be e sett, hal vány szí nű ar cu kat néz tem, de édes anyám a si ko lyok ra fel fi  gyel ve már 
is rám ki ál tott:

– Nem meg mond tam, hogy jól vi sel kedj és ne ve re kedj!
– Nem ve re ke dek én édes anyám, csak egy ki csit a fü lü ket csa var gat tam meg, mert 

csú fo lód tak.
A csú fo ló dó gye re kek fü lük el en ge dé se után odébb csa tan gol tak, de még szi pog-

tak. Én meg a pi ac tá vo lab bi ré sze fe lé in dul tam, hogy töb bet is lás sak. Ek kor ütött 
a pi ac té ri, kéttornyú temp lom órá ja ki len cet. Néz tem a ma gas temp lom te te jé re, de 
már is szé dül ni kezd tem, hi szen an nak tor nyai a fel le ge kig ér tek. Az ut cán au tók 
du dál tak, hogy az em be rek utat en ged je nek ne kik. Ott hon még au tós is rit kán le het 
lát ni, itt meg egy más után so ra koz tak. Né ze lőd tem vol na még to vább is, de a két 
nyá pic gye rek je lent meg előt tem, és fe nye get ni kezd tek:

– Nyu godt le hetsz, hogy még vissza ka pod! – ter mé sze te sen a fül csa va rás ra gon dol tak.
Ott áll tak az egyik ko fa asz ta la előtt, és fe nye ge tő gri ma szo kat csi nál tak a meg fé lem-

lí té sem re. Mi vel ve re ked nem nem sza bad, ezért mind ket tő jü ket egy szer re meg lök tem 
úgy, hogy a há tuk mö göt ti ko fa asz ta lá ra es tek. A krump li, a zöld ség, a sár ga ré pa, a re tek, 
cse resz nye, to jás, és min den, ami az asz ta lon volt, gu rult a föld re. Eb ben a pil la nat ban 
isz kol tam is on nan, mert a ko fa egy bot tal kezd te el csé pel ni a ra kon cát lan gye re ke ket, 
akik kéz zel-láb bal ma gya ráz kod tak, hogy nem ők a hi bá sak, és mu tat tak vol na rám, de 
én már el ve gyül tem a pi a ci so ka ság ban. Én pe dig bol dog vol tam, hogy anyám kí ván sá-
gá nak ele get tet tem, mert nem ve re ked tem és he lyet tem a ko fa ver te meg őket. 

– Úgy kel lett ezek nek az úrigyerekeknek!
Vissza men tem a he lyünk re, hogy a cse resz nye el kel-e már, de a hátyi még 

fé lig volt most is, így to vább mász kál tam a pi a con. A tejeskofákhoz ér tem. Fe hér 
kö ténnyel kör be köt ve, áll tak a ko fák asz ta la ik előtt és kí nál ták a friss nek mon dott 
te jet, tej fölt, tú rót, meg még ki tud ja mit nem. Mel let tük a fa lu si asszo nyok kí nál ták 
ugyan eze ket el adás ra. Di ák nagy fi  úk téb lá bol tak a tej ter mé kek kö rül. Ke zük ben 
ket té tört hegyeskenyér (pék ke nyér), ami nek a bel se jét már ki rág ták, és most ez zel 
pró bál tak sze ren csét. De ez a sze ren cse már nem igen akart si ke rül ni, mert a ko fák 
meg is mer ték a di á kok tej föl szer zé si mód sze re it és elő re kér ték a tej föl árát. Mert 
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ed dig könnyen be csap ták a ko fá kat, akik től kér tek egy fél li ter tej fölt – és edé nyük 
nem lé vén – a ki rá gott ke nyér üre gé be ön tet ték be le.

Ami kor fi  ze tés re ke rült a sor, az üres zse bük ben nem ta lál tak pénzt, mi re a ko fa 
dü hö sen vissza ön tet te ve lük a tej fölt, ami nek jó ré sze a ke nyér ol da lá ra ra gadt. Így 
az tán ol csón úsz ták meg a tej fö lös ke nye res reg ge lit. Mi kor már a tej fö lös ko fák nál 
is meg un tam a szé del gést, vissza men tem a he lyünk re. Ép pen idő ben, mert a cse-
resz nye el kelt és in dul hat tunk ha za fe lé. Édes anyám bol do gan szá mol ta a cse resz nye 
árát, amely nyolc fo rint és öt ven fi l lér volt.

– No lá tod! Még a dél után is sze dünk ennyi cse resz nyét, és ak kor hol nap új ra 
ka punk ennyit.

Ha Is ten se gít, az apád napszámjaival, a cse resz nye árá val, krump li árá val össze 
spó ro lunk annyit, hogy a Métyi-he gyen ve szünk egy sző lőt, és apád nak sem kell már 
a más sző lő jé be jár ni nap szám ba ka pál ni. Ott a leg ol csóbb, mert az van leg messzebb 
a fa lu tól. De még ad dig so kat kell spó rol ni, mert csak ezért az át kos pén zért le het 
ven ni még föl det is, ha már egy szer nem örö költ sem apád, sem én –, mond ta le han-
gol tan. Mert föl det kell ven nünk, ha nem akar juk, hogy cse lé dek le gyünk a más föld-
jé ben mi is, meg a gye re ke ink is. Már ez is jó, hogy van ez az egy cse resz nyés, de 
még ven ni kell töb bet, mert né gyen vagy tok test vé rek és jó len ne egy-egy da rab gyü-
möl csös, hogy ne kell jen cse léd nek len ne tek.
Ket ten bal lag tunk ha za fe lé Szomolyára. Nem kel lett már fél ni sem mi től és sen-

ki től, mert a Nap ma ga san járt az égen. Messze előt tünk és mö göt tünk is bal lag tak 
ha za fe lé az em be rek, szét szó ród va a tá jon. Most már üre sen men tünk ha za fe lé, ezért 
könnyeb ben esett ne ki is a be széd, ezért be szél ni kez dett az éle tük ről:

– Két esz ten dős vol tam, ami kor édes apám – na gya pá tok – az el ső vi lág há bo rú ban 
meg halt, el tűnt. Két ár vát ha gyott ma ga után. Mik lós bá tyá dat, az én test vé re met, 
meg en ge met. Anyám – na gya nyá tok – nagy sze gény ség ben ne velt ben nün ket, sok-
sok nél kü lö zés sel, egye dül. 

Ami kor ti zen két éves let tem, be kel lett áll nom sum más nak az ura ság bir to ká ra, 
messze az Al föld re. Vir ra dat tól sö té te dé sig tar tott a mun ka idő, amely már nyár 
lé vén, még a ti zen négy órát is el ér te. Ezért a mun ká ért ha von ta hat van ki ló bú za 
járt, no meg az a kis koszt, amit en ni ad tak. Rit ka nap volt, hogy ba bot nem főz tek. 
Egyik nap bab le ves, má sik nap törvebab, har ma dik nap bab fő ze lék – ha ba rás nél kül. 
En nek el le né re még sem un tuk meg a ba bot, mert annyit nem ad tak be lő le, hogy meg 
is un juk. Egész nap a ka szás em be rek után szed tem a mar kot a bú za táb lá ban. Ha 
az ara tás nak vé ge lett, ak kor reg gel től-es tig ka pál tuk a ku ko ri ca föl de ket, krump li 
föl de ket, meg más ve te mé nye ket, ül tet vé nye ket. Ha a de re kunk gu mi ból lett vol na, 
még ak kor is meg fáj dult vol na a sok haj lon gás tól. A nyá ri hat hó nap ke re se tét 
té len fel él tük. Így az tán ta vasszal már is mét sze gé nyek vol tunk. Olyan ez a sze gény-
ség, mint a mo csár. Az em ber mi nél in kább sza ba dul ni akar be lő le, an nál in kább 
mé lyebb re süllyed ben ne. Be csü le tes mun ká val eb ből nem le het sza ba dul ni, csak 
a mun ká ba le het be le dög le ni. Egy for ma sze gé nyen ke rül tünk össze apád dal. A jó 
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kí ván sá gon kí vül ő sem kap ha tott töb bet a há zas éle tünk kez dé sé hez. Kon dás boj tár 
ap ja nem igen tu dott ne ki ad ni sem mit sem. De hit tük, hogy ki tar tó mun kánk, és az 
örö kös spó ro lá sunk egy szer még is csak ered mény re ve zet. Ezért kell most is min den 
fi l lért meg ta ka rí ta ni, mert a fi l lé rek ből lesz a fo rint. Ha pe dig már egy da rab föld ára 
össze gyű lik, ak kor azt meg kell ven ni, mert csak így van re mény ah hoz, hogy Ti már 
ne le gye tek a más cse lé dei – mond ta meg győ ző dé sét ar ról, hogy mi kép pen le het nénk 
sa ját ma gunk urai ha majd fel nö vünk, és önál ló éle tet kez dünk.
El hall gat tam vol na még to vább is, de a Kis kút-for rás hoz ér tünk. Itt, a for rás mel-

let ti pad kán már úgy ül tek sor ban egy más mel lett a pi he nő gya lo go sok, mint a vil-
lany dró ton a fecs kék, ami kor az őszi nagy vo nu lás előtt gyü le kez nek. Las san kor tyol-
gat ták a fris sen me rí tett hűs for rás vi zét, hogy a me leg ben tá madt szom ju kat eny hít-
sék az ár nyé kot adó lom bok alatt. Az ár nyék ra nagy szük sé günk volt, mert a Nap már 
kö zel járt a de le lő pont já hoz. Egy fél órá nyi pi he nőt tar tot tunk, ami idő alatt min den ki 
el mond ta a dé le lőtt ve le tör tént ese mé nye ket. Egy do log ban min den ki egyet ér tett:

– Mocs ko sak ezek a ko fák! Mind egy, hogy mezőkövesdi, eg ri, vagy bár mely más 
ko fá ról le gyen is szó. Ol csón meg ve szi az árut, és drá gán el ad ja, csak hogy mi nél töb-
bet tud jon be zse bel ni. Még is min dig te le van nak pa nasszal, mint akik az éhen ha lás hoz 
jár nak kö zel –, mond ta Pan ni nene, mi re a töb bi ek egyet ér tés sel bic cen tet tek.

Szí ve sen el időz tünk vol na még az ár nyé kot adó lom bok alatt, a hűs for rás vi zet 
kor tyol gat va, de men nünk kel lett, ha még a dél után fo lya mán cse resz nyét akar tunk 
szed ni. Azt pe dig szed ni kel lett, mert a nagy me leg ben meg érett. Alig, hogy fel áll-
tunk, Eger fe lől újabb csa pat ér ke zett, a bog ácsi ak. El fog lal ták a fris sen fel sza ba-
dult he lyet, ne hogy a Kis kút-for rás kör nyé ke nép te len ma rad jon. Át ad va he lyün ket, 
to vább men tünk a nagy me leg el le né re is, hogy még a dél után fo lya mán meg szed jük 
a kö vet ke ző na pi el adás ra szánt cse resz nyét. Ha za éré sünk után el ső dol ga volt édes-
anyám nak, hogy a pénzt a ru hás szek rény fi  ó kos ré szé be te gye, a ru hák alá. Oda rak ta 
a töb bi fo rin tok mel lé, hogy mi nél előbb együtt le gyen a föld ára. So ha, de so ha nem 
gon dol tunk ar ra, hogy ab ból egyet len fi l lért is kér jünk, vagy el ve gyünk. Jól tud tuk, 
hogy az a föld vá sár lá sá ra kell. Már pe dig an nál nem tud tunk el kép zel ni fon to sab bat, 
hogy gya ra pod jon föl dünk, a füg get len sé günk zá lo ga. Azon ban azt szá mon tar tot-
tuk, hogy mennyi gyűlt már össze, és mi kor tud juk már meg ven ni a ki sze melt föl det. 
Na gyon las san sza po ro dott a föld ára, de a fo lya ma tos spó ro lás ha tá sá ra még is csak 
sza po ro dott. Egyik nap édes apám meg hal lot ta, hogy D. V. el akar ja ad ni egyik föld-
jét a ré ten, ezért iz ga tottan ke res te meg ott ho ná ban:

– Igaz-e, hogy el aka rod ad ni az egyik föl de det a ré ten? – kér dez te tő le lá zas iz ga-
lom mal apám.

D. V. gaz dag em ber volt. A föld je it csak úgy örö köl te. Nem kel lett egyik da rab 
földjéért sem meg iz zad nia. Így az tán nem tud ta iga zán ér té kel ni, és könnyű szív vel 
ado ga tott el be lő le. A föld árát a kocs má ra és a szép asszo nyok ra köl töt te, aki ket az 
asz ta lon tán col ta tott, sok szor ru hát la nul. Ilyen kor a nó tá ját hú zat ta a ci gánnyal, aki 
szin te kör be ug rál ta, mert is mer te bő ke zű sé gét.
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Apám kér dé sé re – fé lig ré sze gen – kér dés sel fe lelt:
– Mi nek ne ked a föld Im re?
– An nak, hogy a sa ját ma ga mé ban dol goz zam én is, meg a csa lá dom is –, fe lel te 

ne ki apám.
– Én ha ne ked vol nék, megin nám az árát, mert az oro szok itt is meg szer ve zik 

a té eszt (ter me lő szö vet ke zet). Már pe dig ne kem el hi he ted, mert én so ká ig vol tam 
ná luk ha di fo goly ként –, bi zony gat ta.

– Nem nyúl nak azok a kis em ber föld jé hez, csak a ku lá kok föld jé hez, azok nak 
meg van bő ven, van mi ből el ven ni!
Ezt a meg jegy zést ter mé sze te sen D. V. sze mély ér te ér tet te, aki ezt fé lig ré sze gen 

nem igen ér tel mez te ma gá ra. 
– Ná luk már az is ku lák, aki nek egy da rab föld je van. De ah hoz, hogy ku lák 

le gyen az ő sze mük ben va la ki, még egy da rab föld sem kell. Elég ha nem ér tesz va la-
mi vel egyet, már is ku lák vagy –, po li ti kai ku lák, és ez még rosszabb, mint bár mi.

– Én azért még is csak meg kér de zem, hogy el adod-e?
– El bi zony, el adom ha ér de kel.
– És mennyit gon dol tál ér te?
– Négy száz öt ven fo rin tot, egy fi l lér rel sem ke ve seb bet.
– Eb ből még en ged het nél va la mennyit, hi szen most is par lag.
– Igaz, hogy par lag, de jó mi nő sé gű ré ti föld az! – bi zony gat ta D. V. bá, hogy nem 

akár mi lyen föl det ad ő el most.
Apám hall ga tott és gon dol ko dott. – Va ló igaz, hogy na gyon jó föld az, csak el van 

ha nya gol va. Egy jó trá gyá zás sal és mély mű ve lés sel so kat le het ne ja ví ta ni raj ta. Csak 
hát az utol só fi l lé rünk is rá men ne a vé tel re. Vé gül is ab ban ál la pod tak meg, hogy mind 
a ket ten át gon dol ják még ezt a dol got, és ezu tán apám el kö szönt tő le. Itt hon az tán lá zas 
iz ga lom mal ta nács ko zott a csa lád, il let ve szü le ink, mert mi csak hall gat tuk.

– Az biz tos, hogy jól ter mő föl dé le het ne csi nál ni, csak hát jó len ne, ha en ged ne 
be lő le vagy har minc fo rin tot – mond ta anyám, ami kor a ha za ér ke ző apám el mond ta 
ne ki a föld vé te lé vel kap cso la tos hírt.

– Én is ar ra gon dol tam, hogy azt a har minc fo rin tot iga zán el en ged het né ez a 
Ven del. Hol nap el me gyek hoz zá új ra, mi nél előbb dű lő re jus sak ve le. Nem sza bad 
to vább ha lo gat ni, mert még va la ki meg ve szi elő lünk –, mond ta apám.
Csend ben hall gat tuk szü le ink pár be szé dét, és már is úgy örül tünk, mint ha már biz-

tos ra mi énk len ne a föld. Na gyon bíz tunk ben ne, hogy ha si ke rül ven ni föl de ket, 
ak kor ne künk már nem kell a más föld jén cse léd nek len nünk. Más nap az tán édes-
apám is mét fel ke res te V. bátyót. V. bá csak hall ga tott egy ide ig, ami kor apám az 
újabb aján la tát meg tet te az árat il le tő en. Az tán nem te ke tó ri á zott so ká ig, és el fo gad ta 
a har minc fo rint tal csök ken tett vé tel árat an nál is in kább, mert a ko ráb ban el adott föld 
árá ból  már sem mi sem ma radt. Bi zony a mu la to zás so ha sem volt ol csó do log, nem 
be szél ve ró la, ha a szép asszo nyok is se gí tet tek a pénz el köl té sé ben. Azok pe dig nem 
ha boz tak so ha sem, ha er re le he tő sé gük adó dott. Így az tán egy da rab föld ára ha ma-
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rabb szer te fosz lott, mint Pan ni nene ké mé nyé ből bod ro so dó fe ke te füst, ami kor zöld 
gallyak kal rak ta meg a sparheltját. Az egyez ség lét re jöt té vel ke zet ráz tak, és édes-
apám öt ven fo rint elő le get nyo mott V. bá mar ká ba, akin nem igen lát szott, hogy egy 
könnyet is ej te ne a föld je mi att.

Ami kor a fa lu ban meg tud ták, hogy Ven del bá tyó újabb föl det adott el, rész vét tel 
sut tog ták az em be rek:

– Sze gény V! Sze gény V! – ezt ter mé sze te sen ez el me ál la po tá ra gon dol va mond-
ták a fa lu la kói. Pe dig so ha nem sza bad ko rán ítél ni, mert min dig az idő tud ja csak 
iga zol ni, hogy a cse le ke de te ki nek he lyes és ki nek hely te len.

Min den eset re az már több ször is bi zo nyí tást nyert, hogy el ven ni csak on nan le het, 
ahol van. Le het, hogy V. bá tyó a ha di fog ság alatt – Szi bé ri á ban – ezt már szé pen 
meg ta nul ta, és tu dá sát igye ke zett itt hon hasz no sí ta ni. De hát ne ki nem kel lett ku por-
gat ni a pénzt, hogy föld je le gyen. Ne ki csak meg kel lett szü let nie, egy jó idő pont-
ban és egy jó hely re. Ezek után nem le het cso dál koz ni, hogy nem ej tett könnyet az 
el adott föl dek mi att. Mi kor az tán az adás-vé telt szen te sí tő szer ző dés alá írá sa kor a 
föld árát tel je sen meg kap ta, olyan dor bé zo lás ba kez dett, hogy még a szom széd fa lu-
ban is hí re ment. En nek hí ré re je lent kez tek ott is az ivó cim bo rák, akik az utol só 
fo rint já ig jó cim bo rák ma rad tak. És ter mé sze te sen ott is vol tak szép asszo nyok is, 
akik akár ru ha nél kül is tán col tak V. bá tyó ked vé re. Ami kor az tán tel je sen el fo gyott 
a föld ára, el fogy tak a rö vid ke le tű ba rá tai és ba rát női is. De amíg van mit el ad ni, 
ad dig nincs sem mi baj, ad dig is mét le het pénzt csi nál ni.
Ősszel meg trá gyáz tuk az új föl dün ket, és meg is szán tot tuk.
– No, meg lás sá tok, jö vő re szép krump li ter més lesz eb ben a föld ben –, mond ta 

apám a fris sen trá gyá zott föl dön vé gig néz ve, ame lyet az eke mé lyen meg szán tott, 
és ez a föld már a mi föl dünk volt, és sen ki má sé.

Le esett az el ső hó is. A ha tár ban el fo gyott a mun ka, a ter mé szet pi he nő re tért. 
Édes apám tél idő re el sze gő dött az er dő re az er dő ki ter me lés hez nap szám ba. Jól jött 
a pénz, meg az a fa is, amit hul la dék gally ként ka pott tü ze lő nek. Nagy tél volt, nagy 
hó val, ezért a tá vo li er dő ről ne héz lett vol na ha za jár ni min den nap, ép pen ezért föld be 
vá gott kuny hó ban lak tak, ami nek te te jé re és az ol da lá ra is nagy ha sáb fá kat erő sí tet-
tek, hogy ne omol jon be és me le gebb le gyen. A kuny hó ban hi deg volt an nak el le-
né re, hogy ál lan dó an égett ben ne a tűz, éj jel és nap pal egya ránt. Ame lyik test ré szük 
a tűz fe lé volt, az na gyon me le ge dett, ame lyik pe dig a fal fe lé, az ál lan dó an fá zott. 
De még is jobb volt ott pi hen ni éj jel, mint a fél mé te res hó ban – a mun ka előtt és 
után –, több ki lo mé tert gya lo gol ni. He ten ként két szer ha za jár tak a fa lu ba, hogy az 
élel mi szert pó tol ják. Ke mény, és ne héz mun ka volt, de a mu száj, a szük ség nagy úr. 
A tél vé gül el múlt. Lett egy kis tü ze lő is, és egy kis pénz is, ami a ke vés nap szám-
ból össze jött. A hó ol va dás után ta va szod ni kez dett. Az elő ször csak duz za dó rü gyek 
ki pat tan tak, és szép kis haj tá sok ká ser ken tek, a vi rág rü gyek pe dig ki nyíl va ezer és 
ezer szín be öl töz tet ték a fá kat, bok ro kat és más nö vé nye ket. Vi rág ba bo rul tak a cse-
resz nye fák is. Nem ér te ká ro so dás a hi deg té li na po kon, ezért le he tett bíz ni ab ban, 
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hogy is mét lesz cse resz nye és en nek az ára is sza po rí ta ni fog ja az újabb föld árát.
– Ha Is ten se gít, meg ér jük, hogy a sa ját föl dün ket dol goz zuk csak, és még is meg-

élünk – bi za ko dott apám a vi rág zó cse resz nye fák lát tán, mert az eb ből ka pott pénz 
is na gyon jól jött, az újabb föld vá sár lá sá hoz.
És jól jött az is, hogy azok a ke res ke dők, akik ed dig Eger ben vá sá rol ták fel ex port 

cél já ra a szomolyai cse resz nyét, már je lez ték, hogy ki jön nek ér te Szomolyára. Vég re-
va la há ra meg tud ták, hogy amit ed dig Eger ben vá sá rol tak fel cse resz nyét, az va ló já-
ban szomolyai cse resz nye, amely a fa lut kö rül ve vő dom bo kon te rem. A to váb bi ak ban 
te her au tók je len tek meg a fa lu ban és ezek szál lí tot ták el a cse resz nyé sek ben ter mett 
fi  nom, ro po gós cse resz nyét. A fa lu la kói ked vet kap tak a cse resz nyét ter mő gyü möl-
csö sök nö ve lé sé hez, ezért kü lö nö sen a rö vid szá rú, fe ke te faj tát ter mő te rü le tek sza po-
rod tak leg job ban a meg lé vő gyü möl csö sünk ben, apám is ezt a faj tát igye ke zett sza po-
rí ta ni. Az Eged hegy ről ho zott vad cse resz nye-cse me té ket be ol tot ta, hogy mi nél több 
rö vid szá rú, fe ke te cse resz nyénk te rem jen, mert a ke res ke dők ezért fi  zet tek meg a leg-
job ban. Az or szág más tá ja i ról is jöt tek ol tó gallya kért, de ké sőbb ki de rült, hogy ez a 
faj ta a szomolyai föl det és ég haj la tot sze re ti leg job ban. Így az tán hi á ba pró bál koz tak 
más tá ja kon en nek a ter mesz té sé vel, az gyen gébb mi nő sé gű lett a szomolyainál.

A D. V. bátyótól meg vá sá rolt föl dön szé pen meg ter mett a krump li. Hi szen az 
ed di gi par lag föld meg trá gyáz va és jól meg szánt va, annyi krump lit ter mett, hogy 
bő ven ju tott el adás ra is, a csa lá di szük ség let mel lett. Az el adá sá ból szár ma zott pénz 
is, az újabb föld vá sár lá sá hoz szük sé ges fo rin tok kasszá já ba ke rül tek. Ez a kassza 
szent volt, és sért he tet len. Csak be le ten ni volt sza bad, ki ven ni nem. Így az tán hi á ba 
kér dez tük a mezőkövesdi pi ac ról ha za té rő apán kat, hogy mit ho zott ne künk aján dé-
kot, ő most is így vá la szolt:

– Jaj ked ves gye re ke im, hoz tam vol na én nek tek olyan szép aján dé kot, de megint 
be esett a lyu kas hí don, ami kor át jöt tem raj ta!
Ilyen kor egy rö vid ide ig bá na to san néz tünk, de vé gül is meg szok tuk, hogy a mi 

aján dé kunk min dig be esik a lyu kas hí don.
Le het sé ges, hogy azért, mert az aján dék túl ki csi volt, a hí don a lyuk meg túl nagy.
– Ne bán kód ja tok, mert össze gyű lik a pénz nem so ká ra, és a Métyi-he gyen meg-

vesszük az eg ri em ber sző lő jét!
Ab ban lesz majd sok fé le kör te fa, cse resz nye fa, sasz la sző lő, sza gos mus ko tá lyos, 

meg a méz édes ezer jó sző lő – vi gasz talt ben nün ket a lyu kas hí don ért sé re le mért, és 
ennyi vi gasz ta lás után már job ban örül tünk a Métyi-he gyi sző lő nek, mint a lyu kas 
hí don „be esett” aján dék nak, ha azt meg kap tuk vol na.

A Métyi-he gyi sző lő rö vi de sen va ló ság lett. Nagy volt az öröm, ami kor elő ször 
ki men tünk a sző lő hegy re, hogy az újabb szer ze ményt meg néz zük. Már az út mel lett 
egy ha tal mas kör te fa lom bos ágai zöl dell tek. Két faj ta kör tét ter mett. Az egyik faj tá ja 
té li kör te, a má sik faj tá ja nyá ri kör te. Ez a nyá ri kör te nagy volt, és szí nes, emel lett 
bő ter mő. A ké sőb bi ek ben ezt a kör tét vit te édes apám a mezőkövesdi pi ac ra, ott az tán 
gyor san el kap kod ták, mert szép és nagy faj ta, mu ta tós kör te volt. Ilyen kor, ha za fe lé 
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jö vet egy ha tal mas gö rög dinnyét ho zott ne künk, a kör te árá nak tö re ke dé ért. A nagy kör-
te fán be lül kez dő dött a jobb nál-jobb faj ta sző lő. A sző lő tő kék kö zött itt is-ott is kü lön-
bö ző érés ko rú cse resz nye fák vol tak. A leg vé gén is mét kör te fák – té li körte – óri á sai 
ma ga sod tak az ég fe lé. Ter mé sze te sen őszi ba rack fák is vol tak, ame lyek kö zött olyan 
is volt, ame lyik óri ás nagy sá gú gyü möl csöt ter mett. Örül tünk en nek a gyü möl csös nek, 
mert ez ma ga az éden kert volt. Amennyi re örül tünk mi, úgy irigy ked tek ránk má sok, 
akik nem dol goz tak és nem spó rol tak annyit. Mert a sok mun kát és a spó ro lást azt nem 
szok ták iri gyel ni, csak ezek nek az ered mé nye it. Pe dig nem kel lett vol na irigy ked ni ük, 
mert a sok-sok mun ka és spó ro lás ered mé nye csak négy hold föld volt, és a négy gye-
rek nek csak egy-egy hold ju tott.
Rá ko si elv társ pri bék jei is el len szen ve sen néz ték a csa lád mun ká ja jó vol tá ból tör-

té nő gya ra po dást. A ta nács el nök elv társ meg is je gyez te apám nak, egy ut cai ta lál ko zás 
al kal má val:

– Te Im re! Nem vagy ön tu da tos em bert, mert ha az len nél, ak kor le vet néd ezt 
a bur zsoá csö ke vé nyes sé get, ami va gyon szer zés re ösz tö nöz! – mond ta apám nak a 
kö zös sé gi szel lem től és a „dol go zó nép” irán ti mély sé ges el kö te le zett ség től át itat va 
P.J. ta nács el nök elv társ, mi köz ben a szesz től tü ze lő fe jét ló gat ta.

– Ha megin nám a föl dek árát, ak kor ön tu da tos len nék? – kér dez te apám a kö zös sé gi 
szel lem től át ita tott köz sé gi elöl já rót, aki ezt a kér dést nem akar ta ma gá ra ér tel mez ni.

Az azon ban to vább ló gat ta nagy vö rös fe jét, és tar tott elő adást apám nak a népi-
demokrácia tö ret len fej lő dé sé ről, amely fej lő dés ő és a hoz zá ha son ló mun kás moz-
gal mi ak tí vák ki emel ke dő ered mé nye –, mon dá sa sze rint. A ta nács el nök elv társ, már 
ré gen el te met te a mun ka ked vét, ha egyál ta lán volt is ne ki va la ha. Ő örö köl te föld-
je it, ezért azt sze ret te vol na, ha más nak mun ká val sem si ke rült vol na föld höz jut-
nia. Mi kor az tán be in dult a be szol gál ta tá si gé pe zet, azon igye ke zett, hogy a szor gal-
mas em be rek éle tét meg ke se rít se. Ha va la mi vel meg le he tett ke se rí te ni, a szor gal mas 
em be re ket, ak kor az a be szol gál ta tás volt amit a he lyi ve ze tők egyé ni szá jí zük sze-
rint al kal maz tak. Apá mat egyik nap be hí vat ták a ta nács há zá hoz, hogy kö zöl jék ve le 
a föl dek után já ró be szol gál ta tás nagy sá gát. A be szol gál ta tást vég ző ön tu da tos elöl-
já ró so rol ni kezd te a föl dek után já ró kö te le zett sé ge ket:

– A Métyi-hegy egy jó karban lé vő sző lő. Meg te rem még tíz má zsa sző lőt is, ezért 
eb ből öt mázsát kell be szol gál tat ni a né pi de mok rá cia ja vá ra.

De a sző lő mel lett te rem még itt cse resz nye, kör te, őszi ba rack és a sző lő so rok 
kö zött meg te rem még a pa ra di csom, a pap ri ka, sőt még a bab is. Ezek ből nem kell 
be szol gál tat ni sem mit sem, mert pár tunk és kor má nyunk nagy lel kű en úgy határ-
ozott, hogy eb ből „csak” húsz fo rint adót kell fi  zet ni éven te – mond ta apám ra néz ve, 
a népidemokrácia he lyi be szol gál ta tá si meg bí zott ja. Apám – mint aki nem tud ja fel-
fog ni, hogy mi lyen prés be ke rült –, száj tát va hall gat ta, az pe dig to vább foly tat ta:

– A Gyep-dű lő ben lé vő cse resz nyést is be jár tuk a bi zott ság gal.  Na gyon szé pen 
fej lő dő fák kal van be ül tet ve. Ezért en nek az adó ja ennyi és ennyi! – so rol ta az újabb 
kö te le zett sé ge ket.
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Ezu tán sor ra került a ré ti föld, és az ezu tán já ró be szol gál ta tá si kö te le zett ség is mer-
te té se. A Búr bo lya ré szen lé vő föl de dért pe dig ennyi- és ennyi ter ményt kell be szol-
gál tat ni. Ezen kí vül a két te he ned után ennyi- és ennyi te jet kell szol gál tat nod, ame lyet 
kö te les vagy a he lyi tej csar nok ba le ad ni – ter mé sze te sen jó mi nő ség ben, meg fe le lő 
zsír-szá za lék tar ta lom mal. E mel lett éven te egy hí zót és tyú kon ként ennyi- és ennyi 
da rab to jást. Vé gül is apám ke se rű en ki ál tott fel, a fel so ro lá sok hal la tán:

– De hát a te he nek kel a föl det szán tom, így nem ad hat nak te jet is, meg dol-
goz za nak is!

– Er re nem tér ki a pa rag ra fus! Vedd meg a te jet olyan tól, aki nek a te he ne több 
te jet ad.

A be szol gál ta tást min den áron tel je sí te ni kell, mert a népidemokráciának nagy 
szük sé ge van er re az ere jé nek meg őr zé sé hez. Erő re pe dig nagy szük sé günk van, 
mert so ha nem le het tud ni, hogy a kör nye ző im pe ri a lis ták mi kor tá mad nak meg ben-
nün ket. Túl sok a de mok rá cia el len sé ge, akik irigy ked nek ránk, a tel jes sza bad ság 
mi att, amit a hős Szov je tu nió ho zott ne künk, éle tét és vé rét nem kí mél ve – mond ta 
le ve gő vé tel nél kül a be szol gál ta tá si elő adó, aki nek a sze mi ná ri um ban hal lott szö ve-
gek is mét lé se he vé ben be pi rult a fe je, majd be is li lult.

– De hát ez még is csak sok! Ennyit kép te len ség tel je sí te ni – gon dolt apám a fel-
so rolt be szol gál tat ni va ló ra és az adók ra.

– Ilyet csak a bel ső el len ség, a ku lák ság mond, akik lép ten-nyo mon igye kez nek 
sza bo tál ni a be szol gál ta tást! De mi ré sen va gyunk mind a kül ső, mind a bel ső el len-
ség gel szem ben, mert mi meg véd jük a sza bad sá gun kat, ha kell, az éle tünk árán is! 
– ki abál ta, és úgy csap do sott a le ve gő be vak tá ban, mint ahol már is je len van nak az 
im pe ri a lis ták, hogy bár mely pil la nat ban le csap ja nak a népidemokráciára, ami nem 
akart fej lő dés be len dül ni a sok ál do zat el le né re sem.

Apám fél sze gen lé pett ki a ta nács há za aj ta ján. D. V. sza vai még a fü lé ben cseng tek:
– „Nagy baj, ha va la ki re rá fog ják, hogy ku lák, de még na gyobb baj, ha azt sü tik 

ki, hogy po li ti kai ku lák.” Mert bár me lyi ket is fog ják rá, nem me ne kül a meg hur col-
ta tás tól, kín zá sok tól.

A kín zá sok ha tá sá ra pe dig olyan bű nö ket is ké pes be val la ni, amit so ha az élet ben 
nem kö ve tett el, csak hogy ne kí noz zák a jól ki pró bált mód sze re ik kel to vább. Mert 
a val la tó nak nin csen más cél ja mint az, hogy bár mi lyen mód szer rel rá bi zo nyít sa a 
val la tott ra, hogy az „egyén” a népidemokrácia el len sé ge. Ek kor gya rap szik fő nö kei 
sze mé ben, akik min dig, és min den hol az el len sé get ke re sik min den ki ben, és ilyen-
kor büsz kék ön ma guk ra, hogy lám is mét si ke rült le lep lez ni egy im pe ri a lis ta-ba rát 
egyént. Va ló já ban sa ját po zí ci ó ju kat fél tik.
Bo rús han gu lat ban ér ke zett ha za apám. Ke zé ben egy irat kö te get tar tott, amely 

pa nasz ko dó sza va it hi te le sen iga zol ta a be szol gál ta tás rém sé gé ről. Szü le im osz tot-
tak-szo roz tak, még is csak az vált vi lá gos sá, hogy ne künk alig ma rad va la mi ab ból, 
amit meg ter me lünk. A to váb bi föld vá sár lás ról pe dig vég ér vé nye sen le mond hat tak, 
mert a be szol gál ta tás tel je sí té se el vit te a le en dő föld (föl dek) árát. Mi pe dig – mint 
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gye re kek – a tej ről, tej föl ről, tú ró ról mond hat tunk le, ha csak nem vá sá rol tunk te jet 
va la ki től, aki nem hasz nál ta iga vo nás ra a te he ne it. Mi vel a föld vá sár lás le he tő sé ge 
meg szűnt, így meg pró bál tunk bé rel ni újabb föl det. Pén zünk ter mé sze te sen nem volt, 
ezért csip ke bok rok kal és más bok rok kal be nőtt par la got tör tünk fel, hogy azon ter-
mel hes sünk. A Re zer va-dű lő ben (Mácsalma mel lett) ajánl ko zott föl des gaz da, hogy 
ha fel tör jük a par la got, ak kor öt éven ke resz tül hasz nál hat juk úgy a föl det, hogy bér-
le ti dí jat nem kér ér te. Szü le im kap tak ezen a le he tő sé gen, és el vál lal ták ezt a föl det. 
Már mi – gye re kek – is be se gí tet tünk a bo zó tos ir tá sá ban, ami ből nagy-nagy tü zet 
rak tunk. En nek a föld nek a hasz na el ke rül te a be szol gál ta tást, ezért jól jár tunk ve le. 
Per sze ti tok ban bíz tunk ab ban, hogy majd va la mi kor le he tő sé günk lesz an nak meg-
vá sár lá sá ra. Az ed dig par lag föld jó ter mést ho zott nap ra for gó ból, amit az tán az olaj-
ütő ben ki pré sel tet ve, vagy negy ven li ter nyi ola jat nyer tünk be lő le. Ezt az eg ri és a 
mezőkövesdi pi a con ér té ke sí tet tük és is mét lett egy kis pén zünk. Az adó vég re haj tók 
ér tet le nül néz ték, hogy a sok adó és be szol gál ta tás el le né re még min dig meg élünk 
va la ho gyan. Még olyan adó kat is fi  zet tet tek ve lünk, ami a ro ko na i kat il let te vol na. 
Ami kor er re rá jöt tünk, azt mond ták, hogy ez csak té ve dés volt. De ha son ló té ve dés be 
más kor is be le es tek, for dít va azon ban so ha sem. Apám sok szor ki ál tott fel ilyen kor 
te he tet len dü hé ben:

– A ke ser ves min de nit en nek a rab ló ban dá nak!
De ezt csak hal kan mond hat ta, hogy meg ne hall ják, mert na gyon félt az in ter-

ná ló tá bor tól, aho vá a ku lák nak bé lyeg zett em be re ket vit ték bün te tés re. In nen nem 
jött ha za sen ki sem egész sé ge sen, mert a bör tön től is ke gyet le nebb hely volt. Ki pró-
bált sza dis ta em be rek gon dos kod tak ar ról, hogy az elit élt örök re ret te gés ben le gyen 
et től a hely től, amely ma ga a po kol volt. Igye kez tünk hát tel je sí te ni min den adót és 
be szol gál ta tást, még ak kor is, ha ke vés en ni va lónk ma radt. Szü le im na gyon fél tek 
at tól, hogy ha még sem tud ják tel je sí te ni a vég re haj tók kö ve te lé sét, ak kor sza bo tá-
lók nak ki ált ják ki őket, az az a „dol go zó nép” el len sé gé nek. Ezért pe dig in ter ná lás 
járt, mert a bör tön csak rab lá sért és gyil kos sá gért járt, ami eny hébb bűn cse lek mény-
nek szá mí tott a sza bo tá lás nál. Szü le ink ter mé sze te sen nem akar tak a dol go zó nép 
el len sé gé vé vál ni, ezért még töb bet dol goz tak, hogy va la mennyi ma rad jon a csa lád 
ré szé re is. A vég re haj tók, be sú gók, tit kos spic lik egész so ra gon dos ko dott ar ról, hogy 
ál lan dó ret te gés ben él jen az iga zi dol go zó nép. Er re az alan tas fog lal ko zás ra min dig 
akadt je lent ke ző a tár sa da lom söp re dé ké ből, akik messze el ke rül ték a mun kát. Ter-
mé sze te sen őket jól meg fi  zet ték, hi szen itt min den em be ri ér zést fél re kel lett dob ni 
– már amennyi re ha ilyen nel ren del kez tek vol na egyál ta lán va la ha is. Ezt rend sze-
rint úgy csi nál ták, hogy nem a sa ját fa lu já ban al kal maz ták vég re haj tó nak, ha nem 
a szom szé dos te le pü lé se ken, ahol ke gyet len ke dé se i ket sok szor hoz ták hí rül. Szom-
olyáról is a szom széd, vagy a tá vo lab bi fal vak ba ke rül tek vég re haj tó nak ilyen em be-
rek. Ilyen volt F. Gy. is, akit gyak ran le he tett lát ni össze tört fej jel, mert az el ke se re-
dett em be rek (vég re haj tot tak) az es ti ho mály ban „hely ben hagy ták” túl zott buz gó sá-
gá ért. De még is meg ma radt en nél a fog lal ko zá sá nál („dol go zó nép” szol gá la tá nál), 
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mert a ka pá lást még ne he zebb nek ta lál ta, és nem is jö ve del me zett úgy, mint a vég re-
haj tás. A fa lu la kói min den le het sé ges mó don igye kez tek a vég re haj tó kat ki ját sza ni, 
hogy még is ma rad jon va la mennyi ne kik is a be szol gál ta tás mel lett.
Ilyen volt pél dá ul a „fe ke te vá gás”, ami azt je len tet te, hogy a hí zó ját és egyéb 

ál la tát úgy öl te le, hogy nem kért en ge délyt a ta nács há za ve ze tő i től. Ilyen kor az 
is tál ló ban – be csu kott aj tó mö gött – ütöt ték fej be a le vá gás ra szánt ál la tot, hogy 
sem mi si koly ne hal latsszon ki on nan, mert a foly ton hall ga tó dzó és les ke lő dő spi o-
nok már is be je len tet ték vol na ők. Ez pe dig fő ben já ró bűn nek szá mí tott, hogy a sa ját 
ma ga ál tal ne velt ál la tot ő, és csa lád ja akar ta el fo gyasz ta ni. Édes apám pin cé jé ben 
is vil lám lá to ga tást tet tek a fi  nán cok. Üre get ke res tek, amely ben bort vél tek el dug va. 
Több má zsa krump lit is át ka pál tak, de a ke re sett üre get nem ta lál va, el men tek. Az 
össze vag dalt krump lik cso mó it ott hagy ták, ame lyért kár té rí tést nem fi  zet tek, de még 
bo csá na tot sem kér tek. Sőt, még ők vol tak dü hö sek, hogy fe les le ge sen dol goz tak a 
krump li cso mók át ka pá lá sá val. Apám te he tet le nül, ká rom kod va emel te ke zét az ég 
fe lé, szit ko kat küld ve a tá vo zó fi  nán cok után, de ez nem hoz ta hely re az össze vag-
dalt krump li kat. Így a D. V.-től ko ráb ban vá sá rolt ré ti föld ben ter mett krump li nagy 
ré sze, a pin cé ben ro hadt meg. A fa lu há za i nak te te jé re sze relt hang szó rók ból dör gött 
a moz gal mi dal:
„Kény szer volt egy kor a mun ka, Ma hő si tett”...
– Pisz kos kup ci hé rok! – ki abált fel apám a böm bö lő hang szó ró hoz bát ran, mert 

an nak dü bör gő hang já tól a foly ton fü le lő spi o nok úgy sem hal lot ták meg.
Ez volt a leg több, amit te he tett a „dol go zó nép” or szá gá ban, mert pa nasz ra nem 

me he tett se ho vá. Nem le het cso dál koz ni, hogy a sok mun ka, és ide gi meg ter he lés 
mi att be te ges ked ni kez dett. A gyógy sze rek sem hoz tak ered ményt egész sé gé nek 
hely re ál lí tá sá ban. Min den or vos más és más baj ra gya na ko dott, és asze rint ír ta fel a 
gyógy sze re ket, ame lyek ből már ki sebb pa ti ká nyi hal mo zó dott fel, de még sem gyó-
gyult. Egyik lel ki is me re tes or vos – mert olyan is van – meg lát va, így szólt hoz zá:

– So mo gyi bá csi! Eze ket a gyógy sze re ket már min det szed te?
– Min det bi zony, és még is egy re be te gebb va gyok. Sőt már a gyom rom is fáj!
– No ak kor pró bál ja meg, ne szed je egyi ket sem! Egy nyeletke vö rös bort igyon 

meg dé le lőtt is, és dél után is. De ar ra tes sék vi gyáz ni, hogy ne töb bet! A mér ték tar tás 
na gyon fon tos! – hív ta fel  fi  gyel mét az el fo gyasz tott bor mennyi sé gé re.

Las san, fo ko za to san ja vult az ál la po ta, de a ké sőb bi ek ben sem gyó gyult meg tel je sen.
Tél vé ge fe lé járt az idő. A ház te tők cse re pe i nek vé gén csün gő jég csa pok ol va-

dá sa fo lya ma tos sá vált. Ez már csal ha tat la nul je lez te a kö ze le dő ta vaszt. Je lez te az 
is, hogy az ud va runk vé gé ben meg fo gyat ko zott a ku ko ri ca szár cso mó ja, és a szé na 
ka zalt is kis ku pac cá őröl ték a té len is foly ton éhes te he nek. Úgy vol tak a te he nek is, 
mint mi – gye re kek, hogy min dig rág tunk vol na, ha lett vol na mit. De a be szol gál ta-
tás ezt nem vet te fi  gye lem be, és csak annyit ha gyott, amit min dig jó í zű en fo gyasz-
tot tunk el, a ma ra dék étel fo gal ma is me ret len volt az asz ta lun kon. A de tek to ros rá di-
ón kon, a ter me lő szö vet ke ze tek meg ala ku lá sá ról le he tett hal la ni, amit a di cső Szov-

84



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

jet unói ta pasz ta la tai sze rint, az or szá gunk ve ze tői is igye kez tek meg va ló sí ta ni. Mi, 
gye re kek sze rel tük össze ezt az egy sze rű rá dió ké szü lé ket, amely több ször re cse gett, 
mint hall ha tó han got adott. Apám meg is un ta ezt a rá di ót, ezért az tán a nagy tö meg-
ben gyár tott – úgy ne ve zett – nép rá di ót vá sá rolt. Ezen csak a „Pe tő fi ” és a „Kos-
suth” rá di ó kat le he tett hall gat ni, mert mű sza ki lag úgy let tek el ké szít ve, hogy más 
rá dió ál lo má so kat ne le hes sen ve le hall gat ni. Azért, ne hogy a kül föl di im pe ri a lis ták 
ma gyar nyel vű adá sa ik kal a ma gyar dol go zó nép gon dol ko dá sá ban kárt te gye nek, ami 
az tán a népidemokrácia fej lő dé sét fé kez né.  Pe dig fé ke ző dött az anél kül is elég gé 
an nak el le né re, hogy a há rom éves ter vet két év alatt, az öt éves ter vet pe dig há rom és 
fél év alatt tel je sí tet te a dol go zó nép – ter mé sze te sen a párt ki vá ló irá nyí tá sá val.

A mezőkövesdi pi a con már olyan al föl di em be rek kel is le he tett be szél ni, akik nek 
fa lu já ban már el kez dő dött a ter me lő szö vet ke zet szer ve zé se. El mond ták, hogy a föl-
de ket és ál la to kat in gyen kell a ter me lő szö vet ke zet be be vin ni. Ter mé sze te sen ekét, 
lo vat, ko csit és a na gyobb esz kö zö ket is, ha volt va la ki nek. Ilyen volt pél dá ul a csép-
lő gép és a trak tor is. Apám ide ge sen hall gat ta eze ket az em be re ket, akik el mond ták, 
hogy ke mény, kény sze rí tő esz kö zö ket is al kal maz nak a szö vet ke zet be be lép ni nem 
aka ró sza bo tá lók el len. Rög tön a ne héz mun ka, és spó ro lás árán vá sá rolt föld je i re 
gon dolt, és in du la to san fel ki ál tott:

– De az any ja ke ser ves min de nit, én nem adom a föl dem! Bal tá val ha sí tom széj jel 
an nak a fe jét, aki a föl dem re me ri ten ni a lá bát!

– Csak ne olyan he ve sen, ked ves ba rá tom! Be vi szik egy hét re és ad dig kí noz zák, amíg 
ma ga nem ké ri, hogy ve gyék már be a szö vet ke zet be! – csil la pí tot ta a hírthozó em ber.
En nek hal la tán gon dol ko dó ba esett:
– Ha ez így van, ak kor ez a D. V. még sem ha zu dott, ami kor azt mond ta, hogy a 

nagy elvtárséknál (Szov je tu nió) ez már meg ala kult – mor mol ta ma ga elé me red ve, 
mert ne he zen tud ta el kép zel ni, hogy a sze gény, kis em be rek re is rá ke rül a sor a ta go-
sí tás nál.

Mert ha ő ezt ak kor el hi szi, ak kor nem dol go zott vol na annyit sem ő, sem a csa-
lád ja és nem is spó rolt vol na, mert a föld jét úgy is el ve szik.

– Csak a rongy em be rek nek áll min dig a vi lág, akik lum pol nak, csa va rog nak, és a 
má nak él nek –, je gyez te meg ke se rű en a ne he zen szer zett föl dek el vesz té sé re gon dol va.

De hát a vi lág min dig is ilyen volt. Min dig at tól vet tek el, aki nek volt. És ál ta lá-
ban at tól, aki ne héz mun ká val sze rez te ki csiny ke va gyo nát. Ezek az ese tek új ra és 
új ra meg is mét lőd nek ge ne rá ci ó kon át, még is el kö vet jük azt a hi bát is mé tel ten, hogy 
bir to kol ni aka runk –, nem ta nu lunk az el múlt idők től.

A nép rá di ó ban har sog tak az in du lók:

„Sződd a sely met elv társ,

Se lyem ből lo bo gót,

Az ve zes se harc ra, 

A ma gyar dol go zót...”
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 „A rab lánc a lá bon ne héz volt,

De szét tör te büsz kén a nép.

Hát él jen a nép

Aki ér tünk fel ál doz ta éle tét.

Hát él jen Le nin és a nép...”

Az in du lók kö zöt ti szü ne tek ben a be mon dó har sány han gon mond ta:
– Él jen ez, és ez a köz ség, amely nek gaz dái meg ér tet ték, hogy a népidemokratikus 

or szá gunk fej lő dé sé nek leg biz to sabb zá lo ga, a ter me lő szö vet ke ze tek meg ala ku lá sa!” 
Apám egy ide ig esze lő sen hall gat ta, majd ránk ki ál tott:
– Csuk já tok le az any ja ke ser ves min de nit, mert rög tön a földrehajítom és össze ta po-

som azt a ha zug ság lá dát! –, mi re gyor san le kap csol tuk, mert ő ezt meg is tet te vol na.
De at tól az ese mé nyek fo lyá sa még nem áll meg, hogy szán dé ko san nem aka runk 

ró la tu do mást ven ni. A szomolyaiak szá má ra is el jött az idő, ami kor ide gen szer ve ző 
elv tár sak je len tek meg a fa lu ban. A há zak te te jé re sze relt hangosbemondó böm böl te 
a moz gal mi in du ló kat egy más után, majd egy elv társ har sány han gon szólt a mik ro-
fon ba, két moz gal mi in du ló köz ti szü net ben:
„ – Fi gye lem! Fi gye lem! Tisz telt elv társ nők! Tisz telt elv tár sak! Tu da tom, hogy 

Szomolya köz ség la kos sá ga szá má ra is el ér ke zett a rég óta várt pil la nat, ami kor vég re 
ön ként, sa ját el ha tá ro zá suk ból meg ala kít hat ják a ter me lő szö vet ke ze tet! Eb ben az 
or szág ban már sok köz ség éb redt tu da tá ra an nak, hogy fej lő dé sé nek a ter me lő szö-
vet ke zet az egyet len és biz tos zá lo ga! Le nin elv társ már ré gen meg mond ta, hogy 
egy ség ben van az erő! Már pe dig amit Le nin elv társ – a mi láng lel kű ve zé rünk – 
mon dott, az ma ga a jö vő be lá tás, ma ga a böl cses ség!

– A ter me lő szö vet ke ze ti tag sá gi be lé pés tel je sen ön kén tes ala pon tör té nik, min den 
kény sze rí tő kö rül mény nél kül. Ma es te hét óra kor a kul túr ház ban sze re tet tel vár juk 
a köz ség la kos sá gá ból az ér dek lő dő ket, ahol a bő vebb fel vi lá go sí tás sal szol gá lunk 
a be lé pés sel kap cso lat ban! – fe jez te be mon da ni va ló ját az ide gen elv társ és a hang-
szó ró már is böm böl ni kezd te a soronkövetkező moz gal mi in du lót:

„Sztá lin, Sztá lin ne vé ben

Mun ká ra ké szen

In dul a har cos

Mun kás bri gád...”

Édes apám kö pött egyet a ház te te tőn lé vő hang szó ró irá nyá ba, és in du la to san meg-
je gyez te:

– Ha a be lé pés ön kén tes, ak kor nem lesz baj, ezek a kup ci hé rok meg csak ki abál-
ja nak a ház te tőn, míg le nem pisz ká lom on nan azt a böm bö lő ma si nát – ráz ta ök le it 
a hang szó ró fe lé, de az al föl di em ber rel tör tént be szél ge tés után már nem igen bí zott 
ab ban, hogy a be lé pés va ló ban ön kén te sen tör té nik.
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A be lé pés re kény sze rí tő in téz ke dé sek előtt agi tá tor elv tár sak hi vat ták be el be szél-
ge tés re a fa lu gaz dá it. Ezek az erő sza kos agi tá tor elv tár sak in kább ha son lí tot tak egy 
ali gá tor ra, mint az em ber re. Dur va, el lent mon dást nem tű rő han gon fe nye ge tőz tek, 
érez tet ve, hogy a ha ta lom az ő ke zük ben van. Elő ször a mó do sabb gaz dák agi tá lá-
sá ra ke rült sor. Az agi tá tor elv tár sak jól tud ták, hogy ha őket si ke rül be szer vez ni, 
utá na a ki sebb gaz dák már nem ta nú sí ta nak iga zi el len ál lást. Hi szen a mó do sab-
bak nak volt több fél te ni va ló juk a va gyon el vesz té sé vel. A ki sebb va gyon nal ren del-
ke ző gaz da – mint apám – ta lán könnyeb ben be lép – gon dol ták. Ta lán pél da ké pé-
nek te kint het te a va gyo no sabb gaz dát, hogy an nak még na gyobb lesz a vesz te sé ge 
a be lé pés sel. Aki nek meg nem volt sem mi je, még könnyeb ben be lé pett, mert nem 
volt sem mi vesz te ni va ló ja. Mind egy volt, hogy ki nek a föld jén fog dol goz ni, mert 
a ma gá én ed dig sem dol go zott. Az ed dig csak fi  no mabb mód sze rek kel agi tá ló agi-
tá to rok ke mé nyebb mód sze rek hez fo lya mod tak, mert a fa lu gaz dái, Le nin elv társ 
bölcs sza va it – a kö zös mun kát il le tő en –, nem akar ták ön kén tes ala pon meg fo gad ni. 
A be hí va tott nagy gaz dák kö zül egy szer egyik, majd a má sik gaz da tűnt el két-há-
rom nap ra. Az ér dek lő dő hoz zá tar to zók nak azt fe lel ték, hogy egy kis to vább kép zés re 
men tek, mert még Le nin elv társ bölcs sza va it nem tud ják he lye sen ér tel mez ni. P. J. 
is meg ér tet te az idők sza vát. A to vább kép zés ről már fel vi lá go sul tan ér ke zett ha za. 
Meg ér tet te a fej lő dés szük sé ges sé gét, csak a lá bai sán tí tot tak egy ki csit, a fe jén pe dig 
be szá radt va ras sé rü lé sek vol tak. Ta lán azért, hogy ré gi arc bő rét egy újabb ra cse rél je 
fel, ha már egy szer fe jé be új esz me ke rült. Bár ki kér dez te azt fe lel te, hogy a lép csőn 
esett le. Csak hosszú évek múl va le he tett meg tud ni, hogy mi lyen kín zá sok ban volt 
ré sze. Min den eset re, a ha za ér ke zé se más nap ján a hang szó ró ban a ne ve hal lat szott:

– A kö vet ke ző dalt P. J.-nek küld jük, aki meg ér tet te az idők sza vát, és a Nagy 
Le nin elv társ ta ní tá sa it, és úgy dön tött, hogy tel jes va gyo ná val be lép a ter me lő szö-
vet ke zet be:

„A rab lánc a lá bon ne héz volt,

De szét tör te büsz kén a nép

Hát él jen a nép, aki ért

Fel ál doz ta Le nin hű éle tét.

Hát él jen, Le nin és a nép!...”

Apám tel jes csüg ge dés ben volt. Már bi zo nyos sá vált előt te, hogy ha ma ro san ne ki 
is kül de nek dalt, ha csak nem akar in ter ná ló tá bor ban él ni, az éle te hát ra lé vő ré szé-
ben. A csa lád ját pe dig meg bé lye gez tet ni, ami nek egy sor kel le met len kö vet kez-
mé nye le het a jö vő ben. Pél dá ul a to vább ta nu lás tól va ló el til tás, mun ka hely el vesz-
tés, stb. Az or vos ál tal ko ráb ban ja va solt bor mennyi sé get fo koz ni kezd te ab ban a 
re mény ben, hogy egy szer – a má mor után – ez az egész nem va ló ság, ha nem egy 
rossz álom lesz csak. A gaz dák egy más után lép tek be „ön kén te sen”. Hoz zánk is 
na pon ta jöt tek az agi tá tor elv tár sak, hol reg gel, hol es te, hol éj jel. Folyt az apám 
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„pu hí tá sa”, mert nem akar ta meg ér te ni a fej lő dés szük sé ges sé gét, amit Le nin elv társ 
már ré gen meg mon dott. Nem akar ta egy toll vo nás sal át ad ni azt, ami nek az árát ő, 
és a csa lád ne héz mun ká val szer zett meg. Sok nap szám, sok spó ro lás, nél kü lö zés 
volt a föl dek vá sár lá sa mö gött. Egy nap az tán már nem le he tett to vább ha lo gat ni a 
ter me lő szö vet ke zet be va ló be lé pést, és alá ír ta a be lé pé si nyi lat ko za tot. At tól a perc-
től kezd ve tel je sen meg vál to zott. Ked vet len, foly ton zsör tö lő dő, mor gó em ber lett 
be lő le. A fa lu ház te tő in meg szó lal tak a hang szó rók, új be lé pőt hir det ve:

– Most pe dig üd vö zöl jük So mo gyi Im rét, aki meg ér tet te, hogy a népidemokrácia 
fej lő dé se csak a ter me lő szö vet ke ze tek kel va ló sít ha tó meg. Ezért ön ként, sza bad aka-
ra tá ból kér te fel vé te lét a ter me lő szö vet ke ze ti ta gok so ra i ba. A kö vet ke ző moz gal mi 
dal lal kö szönt sük őt:

„Sződd a sely met elv társ

Se lyem ből a lo bo gót

Az ve zes se harc ba

A ma gyar dol go zót.

Kény szer volt egy kor a mun ka

Ma hő si tett.

Sződd a sely met elv társ,

Sződd az éle tet...”

A sors iró ni á ja, hogy D. V. lett a bri gád ve ze tő je. Így az ő irá nyí tá sa alatt  tel je-
sí tet te az elő írt mun ka egy sé get. D. V. ta nult a szov jet ha di fog ság ból, ezért a kel lő 
idő ben állt a na pos ol dal ra, és a kel lő szél já rást ki hasz nál va bri gád ve ze tő lett. Le het, 
hogy őszin te saj ná la tot ér zett apám iránt, ami kor egyik nap rész vét tel mond ta ne ki:

– Lá tod Im re, jobb lett vol na, ha meg it tad volna az árát. Az én föl de met már nem 
ve szik el!

Mert örök igaz ság, hogy csak at tól tud nak el ven ni, aki nek van!!... Ő csak hall-
ga tott, az el múlt szen ve dé sek re gon dolt. A fe les le ge sen vég zett mun ká ra, az éle tük 
bo nyo dal mas kál vá ri á já ra.
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PEST RE MEN TEM, ES TÉ RE ITT VA GYOK!

Még olyan ko rán volt, hogy Ke le ten is alig vi lá go so dott va la mics két az ég  al ja. A 
Gyűr- te tő mö gött de ren gett már ugyan, de a nap kel te még messze járt. Ám a fa lu már 
éb re dez ni kez dett. A ko ráb ban ke lők már ja vá ban etet ték az ál la to kat, te hénbő gés és 
ma lacsi ví tá sok ver ték fel a fa lu csend jét. Mint egy al va já ró tán to rog tam az is tál ló 
fe lé. A haj na li szür kü let ben sze mem le-le csu kó dott és a lá bam össze aka do zott.

– De jó len ne még egy ki csit az ágy ba vissza fe küd ni! – só haj tot tam ma gam ban, 
ami kor apám szi go rú hang ja zök ken tett ki az áb rán do zás ból: 

– Mo zogj már, mo zogj, mert el al szol me net  köz ben. Olyan vagy mint Terhány 
só gor, akit me net  köz ben meg le het bo rot vál ni! – foly tat ta apám a ne ve lé se met ott, 
ahol elő ző es te ab ba hagy ta.

– Vár jon már, leg alább amíg fel éb re dek! – vá la szol tam ne ve lő sza va i ra.
– Mo zogj már, mo zogj, ne ma gya rázz! A szom széd gye re kek már az óta mind a cse-

resz nye fán van nak és sze dik a cse resz nyét. Te meg ti zen há rom éves lé ted re még most 
kelsz fel. Itt a vö dör, itasd meg a te he ne ket gyor san, mert in du lunk a cse resz nyés be! A 
test vé re id már el in dul tak – ha dar ta egy foly tá ban, el lent mon dást nem tű rő han gon. A 
kút ból ki húz tam a két vö dör vi zet. Egyi ket a Da ru te hén elé, a má si kat a Szeg fű te hén 
elé tet tem. Csak ím mel-ám mal it tak, mert ők is ko ra i nak tar tot ták az éb resz tést.

– Ne fél je tek, nem so ká ra to vább al szunk, csak ez a cse resz nye le gyen le szed ve – 
vi gasz tal tam őket, mi köz ben meg si mo gat tam jám bor te kin te tű fe jü ket. 

– Meg ér jük, hogy ha sunk ra süt a nap, mint Gu ba úr nak! – mond tam ne kik két 
ha tal mas ásí tás kö zött, de eb ben még én ma gam sem bíz tam, csak úgy ön ma ga mat 
vi gasz tal tam.

De ta lán jö vő ilyen kor majd töb bet al szunk, ha a té len el fagy na a cse resz nye 
gallya. Az el múlt té len is ijeszt get ték egy mást a gaz dák. A La ci – ját szó paj tá som – is 
ag gód va ki abált át a ke rí té sen apám nak, ami kor a le hul ló nagy ha vat sep re get te:
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– Meg lát ja szom széd, eb ben a hi deg ben mind el fagy a cse resz nye haj tá sa!
– Ki bír ja az a nagy hi de get is, ha az Is ten úgy akar ja! – böl csel ke dett apám a vá la szá val.
S va ló ban nem fa gyott el a cse resz nye. Az ágak ros ka dá sig te le vol tak az érett, 

fe ke te ro po gós cse resz nyé vel. Amit az tán, mint a hí res szomolyai cse resz nyét kül-
föld re ex por tál ták. De én er re nem vol tam büsz ke. Rop pant fá rasz tó nak és unal mas-
nak ta lál tam a fe ke te bo gyók sze dé sét, egész nap a fán csüng ve, bi zo nyít va az em ber 
ma jom tól va ló szár ma zá sát. A lom bok kö zül vá gya koz va fi  gyel tem a messzeb bi 
tá jak fe lé. In nen a domb te te jé ről lát szot tak az al föl di fal vak, ame lyek kí ván csi sá got 
éb resz tet tek ben nem, hogy va jon az ott, vagy még azon is túl la kó ma gam faj ta gye re-
kek, ugyan mit csi nál nak ilyen kor. Ott nem ter mett cse resz nye. Itt ter mett, és en nek 
nagy be csü le te volt, mert éré sé vel úgy mond ták: pénz áll a ház hoz. A he gyen már zsi-
vaj gás volt, mint ha min den ki ott hagy ta vol na a fa lut a cse resz nye sze dé se mi att. Mi 
is fo lya ma to san szed tük meg ál lás nél kül. Tel tek is a há tik a ro po gós cse resz nyé vel. A 
dé li ha rang szó ki hal lat szott a fa lu ból, je lez ve a nap kö ze pét, és az ebéd ide jét.

Le jöt tünk a fá ról és mo hón lát tunk az ebéd hez. Jó zsi öcsém mel igye kez tünk mi nél 
előbb be fe jez ni az evést, hogy jus son időnk az ebéd idő ből ar ra, hogy az er dő be is 
bemen jünk, ami a cse resz nyé sünk vé gé nél kez dő dött. A ha tal mas fák lomb jai össze-
bo rul tak, a nap fé nye csak né hol tör te át a sű rű lom bo kat, ami től eze ken a he lye ken 
az er dő kis sé meg vi lá go so dott. A ho má lyos er dő fá i nak lomb jai kö zül hal lat szott a 
ma da rak vé get nem érő gyö nyö rű éne ke, ame lyek be zeng ték az er dőt. Ez a kon cert 
tisz te le tet pa ran csolt. Csend ben bal lag tunk, és ku tat tuk az avart a gom ba után. Itt-ott 
szá raz gally reccsen egy-egy szar vas, vagy őz lá ba alatt. A sű rű er dő ből egyik pil la-
nat ról a má sik ra buk kant elő a nádaskút, kö rü löt te el te rü lő vi ze nyős rét tel.

– Pszt! – in tet tem csend re Jó zsit, mert a kút kör nyé kén nagy va dak kor tyol gat ták 
a vi zet.
In tett, hogy ész re vet te. Csend ben fi  gyel tük az ál la to kat, ame lyek har minc mé ter nél 

nem vol tak messzebb. A vad disz nók az iszap kö ze pé ben da go nyáz tak, köz ben na gyo-
kat prüsz köl tek. Ti zen öt mé ter nyi re tő lük a szar va sok, őzek bé ké sen iszo gat tak.
El néz tük vol na őket akár es tig is, de az ebéd idő már bő ven le járt. Óva to san 

hú zód tunk vissza az er dő be, ne hogy meg za var juk a kút men ti idillt. Annyi gom bát 
ta lál tunk, hogy a há ti te le lett, sőt még a le te rí tett ka bá tun kat is te le szed tük. Így az tán 
nem mo rog tak ránk az ebéd idő ön ké nyes meg hosszab bí tá sá ért. A kuny hó ban le te rí-
tett pa pí rok ra ön töz tük a gom bát a há ti ból és a ka bát ból. Ezu tán to vább szed tük a 
cse resz nyét az óri á si ra meg nőtt fák ról egé szen es te fe lé ig. Ek kor az tán fel rak tuk a 
sze kér re és el in dul tunk a felvásárlóhely fe lé. Ott a fel vá sár ló a ke zét tár ta szét:

– Előbb kel lett vol na jön ni, már nincs lá da!
– A min den sé git ne ki, hát mért nem gyár ta nak töb bet! – mond ta Apám bosszan-

kod va, emel tebb han gon.
– Jöj je nek reg gel, ak kor ra már biz to san lesz – vi gasz tal ta a fel vá sár ló.
Nem volt mit ten ni, ha za kel lett vin ni a cse resz nyét. Ott hon az tán föld re te rí tett 

pa pí rok ra ön töz tük, ne hogy meg ro mol jon reg ge lig. Reg gel új ra el vit tük, s ak kor már 

90



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

nem volt aka dá lya az át vé tel nek, csak a ki fi  ze tés nél kel lett sorba állni a mér le ge lé si 
jeggyel. Apám bosszan kod va néz te a sor vé gét, aho vá be kel lett vol na áll nia. Egy 
da ra big töp ren gett, majd odaki ál tott a te her au tó hoz, ahol én se géd kez tem a so főr nek 
a de fek tet sze rel ni.

 – Gye re csak ide gyor san! – ren delt ma gá hoz, ami nek nemigen örül tem, mert ott 
kel lett hagy ni az au tót. Pe dig a so főr már elő ző nap meg ígér te, hogy el visz Pest re az 
egyik cse resz ny fu var ral.

Nem volt mit ten ni, ott hagy tam az au tót és oda men tem apám hoz.
– Ne sze itt a mér le ge lé si jegy. Ezen há rom száz ti zen egy ki ló van fel ír va. Öt fo rin-

tot kapsz ki ló já ért, mennyi lesz az? – tet te pró bá ra szám ta ni jár tas sá go mat.
– Ezeröt száz öt ven öt! – vág tam rá gyor san.
– No, ha ennyi re tu dod, állj be a sor ba, mert ne kem még ma meg kell ekekapál-

nom a ku ko ri cát! – is mer tet te fe la da tom, s már in dult is ha za a felvásárlóhelyről.
– Bár csak ne tud tam vol na ki szá mol ni! – bosszan kod tam ma gam ban a sor vé gén áll va.
Egy fé ló ra el múl tá val ke zem ben volt a cse resz nye ára, az elő ző na pi mun kánk 

el len ér té ke. Er re a gon do lat ra még job ban össze szo rí tot tam mar ko mat, ne hogy egy 
fo rin tot is el ve szít sek be lő le. Majd zseb re dug tam a pénzt, hogy el in dul jak ha za, 
ami kor a so főr utá nam ki ál tott:

– Hé, Öcsi! Ha akarsz Pest re jön ni, most el visz lek és még ma ha za is hoz lak.
Na gyot dob bant a szí vem er re a hir te len jött le he tő ség re. Rég óta vágy tam már 

ar ra, hogy a fa lun túl is meg is mer jek te le pü lé se ket, em be re ket. Nem be szél ve ró la, 
ha ez a hely a fő vá ros, ami ről ed dig csak a nagy fi  úk tól hal lot tam. Sze ret tem a fa lut, 
de azért kí ván csi sá gom más tá jak fe lé is ösz tön zött. A so főr, egy meg bíz ha tó, apám-
hoz ha son ló ko rú em ber, aki nek ta lán egy ilyen gye re ke is van, mint én. A hang já ra 
gyor san vissza for dul tam.

– Úgy gon dol ja, hogy most el vin ne? – kér dez tem hi tet len ked ve tő le.
– Per sze, hogy el! Az áru kí sé rő el in té zi a pa pí ro kat, s már in dul ha tunk is – vá la-

szol ta hi tet len ke dő kér dé sem re.
Meg ta po gat tam zse be met, amely ben ott la pult a cse resz nye ára, az ezeröt száz öt-

ven öt fo rint, amit úgy érez tem, ha za kell vin nem. Fél tem at tól, hogy ha ezt Pest re 
el vi szem, ak kor az már nem lát ja meg a fa lu mat, ezért ké rés sel for dul tam hoz zá:

– Zo li bá csi, tud ná nak vár ni egy ne gyed órát? 
– Ad dig még el tart a ra ko dás, de azért igye kezz, in kább Te várj ránk, mint Mi – 

fi  gyel mez te tett jó in du lat tal.
A kö vet ke ző pil la nat ban már fu tot tam ha za fe lé. Ott hon már sen ki nem volt, mert 

min den ki el ment a ha tár ba dol goz ni. A pénzt elő ko tor tam a nad rág zseb mé lyé ből 
és le tet tem az asz tal ra. Az tán gon dol tam egyet és az öt ven öt fo rin tot új ra el vet tem, 
majd be le tet tem a nad rá gom zse bé be. Ez már az ün nep lő nad rá gom volt, ame lyet 
ka bá tos tól emel tem ki a szek rény ből, hogy il lő mó don öl töz zek fel a fő vá ros meg-
lá to ga tá sá hoz. Majd el in dul tam a pi ac tér re, ahol a Cse pel- u tó már várt rám, pla tó-
ján a cse resz nyé vel te li lá dák kal. Az aj tó ban meg tor pan tam. – Mi lesz, ha a szü le im 
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ke res nek? – ve tő dött fel ben nem a kér dés. Bár igaz, hogy ko ráb ban már szó vá tet tem 
előt tük ezt a le he tő sé get, még is egy pa pír da rab ká ra rá ír tam: „Pest re men tem, es té re 
itt va gyok!”, és le tet tem az asz tal ra a pénz mel lé. Kis sé meg könnyeb bül ve, de nem 
tel je sen nyu godt szív vel hagy tam el a há zat, mi vel nem vol tam bi zo nyos ab ban, hogy 
ha a szü le im itt hon len né nek, el en ged né nek-e egyál ta lán. S ilyen kor a nad rág szíjve-
rés aka rat la nul is eszem be ju tott. De ha már va la mit el ha tá roz tam, ar ról nem tud tam 
le mon da ni még a kö vet kez mé nyek tel jes is me re té ben sem. A pi ac té ren már ber re gett 
a te her au tó mo tor ja.

– Gyere, ülj ide kö zép re, az áru kí sé rő majd az aj tó mel lé ül, hogy a ra ko mány ra 
időn ként rá te kint sen! – mu tat ta meg he lye met Zo li bá csi.

Jött mind járt az áru kí sé rő is és el fog lal ta mel let tem a har ma dik ülő he lyet, s már 
in dul tunk is. A töb bi gye rek irigy ked ve né zett be a ve ze tő fül ké be, ahol én moz du lat-
la nul pó zol tam ne kik. Ami kor az au tó el in dult, lé gi e sen könnyű nek éreztem ma gam, 
mint ha szár nya im len né nek. A fa lu utol só há zai is el ma ra doz tak, a su ha nó au tó két 
ol da li ab la ka mel lett. A Cse pel au tó mo tor já nak zön gé se – mint az er dő be li ma da rak 
éne ke – bal zsa moz ta szí ve met, mert tud tam, hogy ez az erő rö pít en gem a rég óhaj-
tott fő vá ros fe lé. Az úton előt tünk egy te he nes sze kér kör vo na lai bon ta koz tak ki.

– Az Apám! – ki ál tot tam örö möm ben. – Du dál jon egyet Zo li bá csi!  – kér tem lel-
ken dez ve, de az au tó kürt hang já ra sem fi  gyelt a fül ke uta sa i ra.

Sőt, azt hit te job ban ki kell tér nie, mert az árok szé lé ig hú zó dott a sze kér rel, ame-
lyen az eke ka pa ke reszt be volt té ve. Pe dig ha tud ta vol na, hogy ki uta zik a fül ké ben, 
el áll ta vol na utun kat a sze kér rel. Az tán ő is el ma radt a te he nes sze kér rel együtt, s a 
vissza pil lan tó ü kör be néz ve – min den ből ami mö göt tünk volt – csak a por fel leg lát-
szott a szá raz ma ka dám úton.

– Is ten ve led fa lum, es té re jö vök! – in tet tem bú csút, s ígér tem meg vissza tér tem 
még az nap ra, ami ből per sze sem mi sem lett a sors jó vol tá ból.

– Ez itt a ku ko ri cá sunk, ide jön apám! – hív tam fel fi  gyel mét Zo li bá csi nak, ame-
lyen már kö zel fél mé te res ku ko ri cák so ra koz tak egy más után.

Jobb lett vol na, ha apám is vissza for dul, mert két hét múl va olyan jég eső esett, hogy 
föl dig ta rol ta a ku ko ri cá sun kat. Így az tán min den rá for dí tott mun ka kár ba ve szett. De 
hát a „sze gény em bert még az ág is húz za” – mond ja a köz mon dás. És ez így is van. 

Mezőkövesd után már min den új és is me ret len volt szá mom ra. Egy fel fe de ző Af ri-
ka-ku ta tó nak érez tem ma gam. A hár mas fő úton nem győz tem bá mul ni a sok au tót, 
me lyek ve lünk szem ben jöt tek. Majd ami kor meg un tam fi  gyel ni őket, ak kor az út 
men ti tá jat fi  gyel tem, ahol a me ző gaz da sá gi ve te mé nyek zöl dell tek a jú ni u si nap-
sü tés ben. Fel tűnt az el ső is me ret len te le pü lés táb lá ja: Szihalom. A ven dég lő nél – 
a hár mas utat át íve lő ha tal mas dra pé ria öt mé ter ma ga san, Rá ko si arc ké pe mel lett 
hir det te: „Él jen Rá ko si elv társ, a ma gyar nép nagy ve zé re.” Át men tünk alat ta. Zo li 
bá csi ki kö pött az ab la kon. Egy da ra big még ol vas gat tam a hely ség név táb lá kat, az tán 
meg un tam és csak a tá jat fi  gyel tem. Gödöllő előtt meg áll tunk az er dő nél és Zo li 
bá csi szólt: 
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– In téz zük el a dol gun kat, mert Pes ten ne he zebb lesz! – mu ta tott az er dő fe lé és 
in dul tunk mind annyi an ha laszt ha tat lan dol ga in kat el in téz ni.

– Kö ze le dik Bu da pest! – sut tog tam ma gam ban, és dob bant egy na gyot a szí vem a 
sok-sok nagy  ház gon do la tá ra, ame lyek ben oly sok em ber la kik.
Pár perc múl tán – dol gunk vé gez té vel – is mét el fog lal tuk he lyün ket a ve ze tő fül ke 

mű bőr ülé se in és foly tat tuk utun kat to vább a fő vá ros fe lé. Úgy tűnt, mint ha a mo tor 
egy re job ban eről köd ne. Az igaz, hogy volt is mi ért eről köd nie, hi szen öt ven má zsa 
cse resz nye nyom ta a pla tó ját.  Zo li bá csi ag gód va hall gat ta a mo tor hang ját, majd a 
mű szer fal ra mu ta tott, ahol a hő fok mé rő óra száz fo kos hű tő vi zet jel zett.

– Fel forrt a víz! De ezt a pár mé tert a domb te te jé ig már ki kell bír nia – mond ta.
Alig hogy ezt ki mond ta, a gőz pá ra el ső fosz lá nyai meg je len tek a mo tor ház te tő 

ele jén, majd köd be bo rult a ko csi ele je, de már fel ér tünk az emel ke dőn. Ki tet te az 
irány jel zőt jobb ra és az út pad kán meg ál lí tot ta az au tót. Ki száll tunk a ve ze tő fül ké ből. 
Fel nyi tot ta a mo tor ház te tőt, majd egy sze re lő vas sal fe sze get ni kezd te a hű tő sap kát 
kel lő tá vol ság ból. A hű tő sap kát vagy két mé ter re fel dob ta a gőz nyo má sa. – Ala po san 
fel forrt! – je gyez te meg. Majd be in dí tot ta a mo tort és fi  gyel te a hű tő vi zet, amely a 
be in dí tás után még job ban lö vellt az ég fe lé, akár a gej zír.

– No, a mai na pon már nem lá tod meg a fa lu dat, mert be dög lött a mo tor! Va la me-
lyik hen ger fej ben gát sza ka dás ke let ke zett – szólt hoz zám.

Lát ta raj tam, hogy csüg ged ni kez dek. 
– Azért nem kell két ség be es ned, mert hol nap haj na lig a sze re lők meg ja vít ják, 

az tán in du lunk vissza fe lé.
Mi kor úgy lát ta, hogy nem aka rok vi gasz ta lód ni, a vál lam ra vert és úgy mond ta:
– Leg alább dél után széj jel né zel a vá ros ban, majd es te meg el al szol a mun kás szál-

lón. Van hely bő ven.
Er re az tán kis sé meg nyu god tam. Ke re pe sig már könnyen gu rult az au tó a lej tőn 

le fe lé. Ott új ra fel töl töt tük a hű tőt víz zel, meg egy kan nát is, hogy be tud junk men ni 
a vá ros ban lé vő te lep hely re, aho vá – ha las sú tem pó ban is – de be ér tünk. Ami kor 
Ke re pes fe lől eresz ked tünk le fe lé a vá ros ba, el ámul tam a sok-sok ház tól és gyár ké-
mény től, ame lyek nek szá ma ijesz tő volt. A te lep he lyen Zo li bá csi be mu ta tott egy 
idős por tás bá csi nak:

– Já nos bá csi’ Ez a fi ú ve lem van, de most széj jel néz egy ki csit a vá ros ban, s ha 
meg jön, tes sék már be en ged ni, mert itt al szik. Csak reg gel in du lunk vissza, ami kor 
meg ja ví tot ták a ko csit.

A por tás bá csi meg ve re get te a vál lam, és mo so lyog va mond ta:
– Gye re csak nyu god tan, be en ged lek, csak el ne csá bít sa nak a pes ti lá nyok.
– Ar ra én vi gyá zok! – fe lel tem önér ze te sen.
A portás bácsi egy pa pír da rab ká ra fel ír ta még a mun kás szál ló cí mét, hogy ha el té-

ved nék, vissza tud jak ta lál ni. Meg kö szön tem ne ki, majd zse bem be csúsz tat tam a 
pa pír da rab kát, és el in dul tam az is me ret len ut cá kon, ahol több volt az em ber, mint a 
mi er dőnk ben a gom ba. Már jó ide je bal lag tam a vá ros bel se je fe lé, ami kor úgy érez-
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tem, en ni kel le ne va la mit, mert a gyom rom ko rog ni kez dett. Meg ta po gat tam zse be-
met, s meg nyug vás sal töl tött el a ben ne lé vő pénz, ame lyet jó meg ér zés sel ma gam-
hoz vet tem. 

– Tö kö li út – ol vas tam el az egyik ház sar kán a táb lát. Egy ki csit to vább men tem. 
Egy ven dég lő fé lé ből zsi bon gás hal lat szott ki a jár dá ra. Az aj tó fe lett ezt ol vas tam: 
„Fe hér Ökör ven dég lő”.

– no, ide be té rek – ha tá roz tam el ma gam an nál is in kább, mi vel az ebéd ide je már 
jócs kán el múlt. Egy ut cai lám pá ról két órát ol vas tam le be té ré sem előtt. Bent bü dös 
volt és füst. Mi u tán szét te kin tet tem a he lyi ség ben, azt hit tem, hogy a vá ros összes 
csa var gó ja itt adott ta lál kát egy más nak. De ké sőbb rá jöt tem, hogy nem az összes 
csa var gó van itt. Kár tyáz tak, ba góz tak, it tak, köp köd tek és ká rom kod tak. Be áll tam 
a pénz tár előt ti sor ba, hogy va la mi ételt ve gyek az egy re job ban kö ve te lő dző kor gó 
gyom rom nak. Egy tá nyér bab fő ze lék kel le ül tem egy asz tal mel lé, ahol egy ko pot tas 
kinézetű alak már ült. 

– Öcsém! Ve gyél ne kem egy tá nyér ételt, mert só her va gyok! – szó lí tott meg, 
és köz ben a ke zem moz gá sát fi  gyel te, amely egy re gyak rab ban tet te meg az utat a 
ka nál lal a tá nyér és szám kö zött. Annyi ra fi  gyelt, hogy már be le él te ma gát ab ba, 
hogy ő eszi a ba bot nem én, mert még csám cso gott is az üres szá já val. Nem szól-
tam rá sem mit, mint aki nem is hal lot ta. Fel áll tam az asz tal tól, hogy még egy da rab 
ke nye ret ve gyek a fő ze lék hez, mert el fo gyott. A ke nyér rel a ke zem ben kö ze led tem a  
ba bom hoz, ami kor lá tom, hogy asz tal tár sam ja vá ban ka na laz za azt.

– Nem hagy tad ab ba! – ki ál tot tam rá dü hö sen, de az in kább sza po ráz ta a ka na la-
zást, hogy mi nél előbb le nyel je.
Te he tet len dü höm ben nem tud tam mit csi nál ni, fel kap tam a só tar tót és az összes 

tar tal mát be le ön töt tem a bab ba. A nagy be he mót csa var gó nak fel akadt a sze me a 
vá rat lan for du lat tól. Sze me vil lá mo kat lö vellt fe lém, ezért jobb nak lát tam gyor san 
le lép ni. Így fé lig töl tött gyo mor ral kel lett tá voz nom a ven dég lő ből. Annyi vi ga szom 
azon ban még is csak volt, hogy a ba bot ő sem ehet te meg, olyan mér té kű só zás után. 
A ven dég lő előtt újabb csa var gó kö tött be lém. Nem tud tam el kép zel ni, hogy a fa lu si 
mivoltom sír-e le ró lam, vagy a pénz sza gát érez te meg raj tam. Va ló szí nű mind a két 
do log köz re ját szott.

– Akarsz nyer ni ha ver? – szó lí tott meg olyan me leg, bi zal mas han gon, hogy már 
majd nem kö tél nek áll tam.

– Nin csen pén zem! – fe lel tem.
– Ne bo molj már! Ját szunk a ka bá tod ra.
Ek kor ter mett elő va la hon nan a föld alól egy má sik al vi lá gi lé lek, s mint ha so ha 

nem lát ták vol na még egy mást, szólt köz be:
– Én be szál lok! – mond ta.
A má sik alak vet te a la pot.
– Itt a pi ros, ott a pi ros. Hol a pi ros?
A be ug ró alak rög tön nyert negy ven fo rin tot.
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– Hű a min de nit, de jó len ne meg dup láz ni a pén zem! – szó lalt meg ben nem a 
sá tán, s már azon vol tam, hogy a zse bem be nyú lok, ami kor te kin te tét el kap tam a 
ké sőb bi alak nak, amint a má sik nak ka csin tott. Rög tön le lép tem, s hal lot tam mö göt-
tem, hogy erő sen sza pul nak, ami ért nem ját szot tam ve lük.

– Jó lesz vigyáz ni! Nem ott hon va gyok! – ren dez tem gon do la ta i mat, ami kor tisz-
tes tá vol ság ba ér tem.

A Baross té ren néz tem a ki ra ka to kat, meg a for gal mat, ame lyen a gép ko csik, vil la-
mo sok bű vész mu tat vány nak is be il lő mó don ke rül get ték egy mást. A té ren egy ha tal-
mas épü le tet vet tem ész re, rá ír va: „Ke le ti pá lya ud var”.

– Ezt em le get ték ott hon a nagy fi  úk, hogy vo nat tal ide ér kez nek – ju tott eszem be  
a fe li rat ról, majd to vább in dul tam a Rá kó czi úton a kör út fe lé. A jár dán özön lött a 
tö meg. Egy mást lök dö sőd ve ro han tak va la mer re, mint ha ül döz né őket va la ki. Min-
den ki ide ges volt. Ek kor ön kén te le nül is eszem be ju tott a fa lu, az er dő a ma ga nyu-
gal má val. Itt nem kö szönt sen ki-sen ki nek, míg a fa lu ban min den ki sze mé lye sen 
is mer te egy mást, és kö szön tek egy más nak. El ér tem a kö ru tat. „Le nin kör út” – ol vas-
tam a táb lát. A vil la mo sok jöt tek-men tek, meg foly ton csi lin gel tek. Az em be rek egy-
egy meg ál ló ban özön löt tek be lő le ki fe lé, majd az új uta sok nagy to la ko dás-lök dö-
ső dés mel lett fel száll tak. Mi nél to vább néz tem a csi lin ge lő, zö työ gő sár ga ma si nát, 
an nál na gyobb vá gyat érez tem ar ra, hogy én is fel száll jak rá. Ez el in dult, de rög tön 
jött utá na a má sik, amelyiknek az ele jén és az ol da lán is a „6”-os szá mot ol vas tam. 
Fel száll tam rá és igye kez tem úgy vi sel ked ni, mint aki már túl van az egymilliomodik 
uta zá son, ne hogy le sír jon ró lam a fa lu si mivoltom.

– Mit kérsz Öcsi? – érin tet te meg vál la mat egy egyen ru hás alak, ke zé ben egy 
jegy kö teg gel.
Ér tet le nül néz tem rá.
– No mi az, nem ér ted? Vo nal, vagy át szál ló? – kér dez te kis sé in ge rül ten.
– Át szál ló! – vág tam rá, mint ha ér tet tem vol na mi az az át szál ló.
– Negy ven fi l lér! – mond ta, mi köz ben nyúj tot ta fe lém a je gyet.
Ki fi  zet tem és meg könnyeb bül ve csúsz tat tam zseb re, mert úgy érez tem, hogy már 

jo go san uta zok a vil la mo son, csak még azt nem tud tam, hogy ho vá. Ezért egy-egy 
tá jé ko zó dá si pon tot meg fi  gyel tem, hogy el ne té ved jek. Egy pár meg ál ló után, a 
Du na fe lett át íve lő hí don zö työ gött a vil la mos. A szé les fo lyó víz fe lü le te csil lo gott, 
és sze met káp ráz ta tott a jú ni u si nap sü tés ben. A fo lyó fe lü le tén – amed dig csak a sze-
mem lá tott – min den irány ban ki sebb-na gyobb ha jók és uszá lyok úsz tak. Úgy érez-
tem ép pen ide je, hogy tá jé ko zód jak. Egy negy ven év kö rü li úri nő ült előt tem. Fe jén 
ha tal mas li la ka lap ja vi rág bok ré tá val dí szít ve. Ka bát ja pi ros, szok nyá ja zöld szín ben 
tün dö költ. Akár egy pa pa gáj úgy fel volt dí szít ve. Egy ide ig ta nács ta la nul té to váz-
tam, hogy bá tor kod jam-e meg szó lí ta ni, de még is bá tor sá got vet tem:

– Jó na pot nene! Ho vá megyen ez a vil la mos? – kö szön tem és in téz tem fe lé a kér-
dést il le del me sen, de né ma ma radt.

Ott áll tam mö göt te, és azon gon dol kod tam, hogy nem sü ket-e, de ezt a fel te vé sem 
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el ve tet tem, mert egy perc cel előbb lát tam és hal lot tam, amint szom széd já val cse ve-
gett. Ezért egy pi cit meg lök tem a vál lát.

– Nene! Ho vá megyen ez a vil la mos? 
A kér de zett hát ra for dult. Sze mé ből úgy pat tog tak az in du lat szik rái, mint er dő tűz 

ol tá sá nál a szét vert üsz kös gallyak ból pat to gott a szik ra. Érez tem, baj lesz, csak még 
azt nem tud tam mi ért.

– Nene ne ked az édes jó nagy né ni kéd, az a sang ha ji kur va! – for dult hát ra or dít va.
Érez tem min den ki min ket fi  gyel. Ar com egy pil la nat alatt bo rult láng ba. Rop pant 

szé gyell tem az egész je le ne tet. Pró bál tam la zí ta ni a vil la mos mennye ze té ből csün gő 
fo gan tyú szo rí tá sán. Eb ben a pil la nat ban fé ke zett a vil la mos a meg ál ló előtt. Ez zel 
egyidőben eresz tet tem el ke zem mel a fo gan tyút – he lye seb ben mond va – csú szott le 
ró la a ke zem aka rat la nul. Mint egy tö ké le te sen irá nyí tott grá nát csa pó dott be ök löm 
a li la ka lap kö ze pé be úgy, hogy an nak for má ját ször nyen el tor zí tot ta. A lát vány mi att 
nyom ban ki tört raj tam a rö hö gés. De a kö vet ke ző pil la nat ban a li la ka la pos ész be ka-
pott és ak ko rát súj tott ké zi tás ká já val a fe jem re, hogy szé de leg ve men tem az aj tó hoz 
és ug rot tam le az ép pen meg ál ló vil la mos ról.

– Stri ci! Hu li gán! – ki abál ta utá nam, de én már új ra rö hög tem, amint lát tam, hogy 
ha do ná szik ke zé vel az in du ló vil la mos ab la ka mö gül.

– No, ez zel is meg vol nánk – nyug táz tam ma gam ban az el ső vil la mo son tör té nő 
uta zá so mat, és in dul tam el vissza fe lé az úton – amely irány ból jöt tem. Köz ben azon 
töp reng tem, hogy mi ért ide ges itt min den ki.

– Olyan ez az egész Pest, mint egy nagy di li ház –, ál la pí tot tam meg, mi kor az ott-
ho ni nyu ga lom ra gon dol tam.

A hí don meg áll tam, és a kor lát nak tá masz kod tam. Fi gyel tem amint ész re vét len 
úszik el alat tam a fo lyó, há tán ha jók és uszá lyok nagy ter he ket ci pel tek. El fi  gyel-
tem vol na so ká ig, mert szem nek is gyö nyör köd te tő lát vány volt, amint fel tar tóz tat-
ha tat la nul ér kez tek és tá voz tak a fod ro so dó eny he hul lá mok, me lyek fö lött si rá lyok 
kö röz tek, majd száll tak le a víz re. Egy öt ven év kö rü li fér fi  tá masz ko dott mel lém a 
kor lát ra.

– Szép a Du na ugye? – jött kö ze lebb hoz zám.
– Szép – fe lel tem egy ked vű sé get szín lel ve.
– Hon nan jöt tél? – kér dez te ked ve sen, me leg han gon, aho gyan a rö vid pes ti tar-

tóz ko dá som alatt még nem szól tak hoz zám.
– Bor sod ból  – vá la szol tam, és ma gam ban már pró bál tam vissza szív ni az ál ta lá no-

sí tá som, mi sze rint „Pest egy nagy di li ház”.
– Van nak még ren des em be rek is! – nyug táz tam ma gam ban a fér fi t, aki nek ko pa-

szo dó fe jé ből ki kan di ká ló sze mei me leg te kin te te ket lö vell tek fe lém. Mint egy jó sá-
gos atya a fi a fe lé, vagy még an nál is me le geb bet.

– Nem vagy éhes? – kér dez te me leg han gon.
– Hát már elég gé meg éhez tem –, fe lel tem ne ki.
És eb ben volt is va la mi, mert a fél adag bab tól a gyom rom meg-megkor dult.
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– Gye re, van itt egy jó kis ven dég lő nem messze. Ott kap ha tó min den fi  nom ság és 
rá adá sul az én ven dé gem vagy – mond ta és ke zét a vál lam ra tet te, s már in dult vol na 
is a ven dég lő fe lé.

– Van ne kem pén zem, ki tu dom én fi  zet ni az ételt! – fe lel tem ne ki önér ze te sen, 
ami ért olyan kol dus nak né zett.

– Jó, jó, majd meg egye zünk, csak men jünk – mond ta és ölelt meg szo ro sab ban, 
már túl zott nak is érez tem szo rí tá sát.
Egy fagy lal tos előtt meg áll tunk és vett két nagy adag fa gyit, ami jól esett a me leg-

ben. Odaér tünk a ven dég lő elé, de ő to vább akart men ni.
– Hát nem me gyünk be? – kér dez tem ér tet le nül.
– Már nem messze la kom, men jünk el hoz zám, ott job ban esik a ka ja, mint itt a 

füs tös ven dég lő ben. 
Va la mi hir te len ha tolt a tu da tom ba. – Csak nem?! Csak nem olyan nal fu tot tam 

össze? – gon dol tam az ott ho ni nagy fi  úk el be szé lé se i re, mert már si mo ga tott is.
– Én ad dig nem me gyek oda, amíg itt nem eszünk va la mit! – mond tam da co san, 

és köz ben azon gon dol kod tam, mi kép pen kel le ne meg lép nem.
– No jó, nem bá nom, men jünk be elő ször ide – egye zett be le min den be, a ké sőb bi 

si ker re mé nyé ben.
Be men tünk a ven dég lő be és le ül te tett egy asz tal hoz.
– In nen ne moz dulj, amíg nem jö vök! – pa ran csolt rám és in dult a pénz tár fe lé.
– De hogy moz du lok, ami kor olyan éhes va gyok –, fe lel tem ag gá lya it el osz lat va.
A pénz tár előtt vol tak vagy ha tan. A pénz tár úgy he lyez ke dett el, hogy a sor ban 

ál lók a ki já rat nak hát tal áll tak. Érez tem, itt a meg fe le lő pil la nat, hogy meg lép jek. 
Már nyúl ni akar tam a szék kar já ra tett ka bá to mért, ami kor hát ra for dult és el len őr ző-
pil lan tást ve tett az asz ta lom fe lé. De mi vel lát ta nem moz du lok, új ra a pénz tár fe lé 
for dult. A ka bá tom gyor san fel kap tam és ro han tam a ven dég lő ből ki fe lé. Fu tot tam 
az úton, amíg szusszal bír tam. Meg áll tam. Nem kö ve tett sen ki. Et től kis sé meg nyu-
god tam és szem re há nyás sal il let tem ma gam, ami ért előbb nem is mer tem fel a hely-
ze tet. A gyom rom sok böl csel ke dés re nem ha gyott időt, mert új ra megkordult tü rel-
met le nül.

– A fran cot eb be a Pest be, itt ha lok meg éhen! – mo rog tam ma gam ban, mert az 
volt az ér zé sem, mint ha a bal hét va la mi túl vi lá gi lé lek-ha ta lom irá nyí ta ná úgy, hogy 
én vé gül is új ra éhes ma rad jak.
Pe dig a cse resz nye árá ból ma gam nál ha gyott pénz ből még alig hi ány zott pár fi l lér. 

Jól eső ér zés sel ta po gat tam meg a zse bem ben la pu ló fo rin to kat, ame lyek ről ez időtájt 
az jár ta, hogy nem bol do gít.

– Hát le het, hogy nem bol do gít, de en ge met most meg nyug ta tott –, gon dol tam a 
zse bem mé lyén la pu ló fo rin tok ra.
Egy bü fé elé ér tem. Oda áll tam az ab lak hoz és úgy szem lél tem a kí ná la tot, ame-

lyet úgy érez tem mind me gen ném.
– Mit kérsz? – kér dez te egy fi  a tal hölgy ked ve sen.
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– Ab ból a tú rós ba tyu ból ké rek hat da ra bot – mu tat tam rá az ét vágy ger jesz tő 
ba tyuk ra fél re ért he tet le nül.

– Be cso ma gol jam? – kér dez te.
– Nem kell! Itt fo gyasz tom el.
– Ezt mind?! – ször nyül kö dött és hi tet len ke dett egy szer re.
– Hát, ha nem elő re sü tött – cé loz tam az áru fris ses sé gé re, még ke vés is lesz.
Ne ki lát tam az evés nek, és tíz perc múl tá val már egy sem volt be lő le.
– Ké rek még egy üveg bam bit – szól tam be a kis ab la kon.
A bam bit is utá na küld tem a ba tyuk nak, és úgy érez tem, hogy én va gyok a leg elé-

ge det tebb em ber a kör úton, ahol már vég re te le gyo mor ral bal lag tam vissza fe lé.
Ké ső dél után ra járt az idő, az ut cai vil la nyó rán hat óra el múlt. Az ut ca még min-

dig töm ve volt ide ge sen ro ha nó em be rek kel. Ép pen ezért fel tű nő volt, ha va la ki nem 
ro hant. A vil la mo son lá tott „pa pa gáj”-hoz ha son ló an volt öl töz ve egy har minc év 
kö rü li nő, aki nagy nyu ga lom mal tá masz tot ta az egyik üz let ol da lát. Mé lye ket szip-
pan tott hosszú szá rú szip ká já ból, majd gyor san osz ló ka ri kák ban en ged te ki szá já-
ból a füs töt, úgy vál to gat ta a lá bát, mint az ál ló gó lya ma dár a fész ke előtt. A füst ere-
ge tés köz ben min den ar ra já ró fér fi  hoz volt egy-két me leg sza va, de leg töb ben nem 
akar ták hal la ni, hogy mit mond. Az egyik fér fi  az tán még is meg állt, én meg job ban 
he gyez tem a fü le met a kö ze lük ben.

– Mennyi? – kér dez te a ma nusz.
– Ket tő! – fe lelt a pa pa gáj.
– Az sok! Már száz öt ve nért kü lön bet ka pok.
– Dö gölj meg! – mond ta dü hö sen a pa pa gáj és el for dult a ma nusz tól.
Né mán bá mul tam a pa pa gájt, mert tő mon da tok ból se ho gyan sem ér tet tem meg, 

hogy mi van el adó.
– No mi lesz? Mit bá mulsz? – szólt rám go rom bán.
– Csak azt, hogy mi van el adó? – kér dez tem, mi köz ben fi  gyel tem dí szes tol la za tát.
– Majd rög tön az or rod ra hú zom, ha gyor san el nem kot ródsz! – ki ál tott rám, és 

már ug ra nom is kel lett, mert a ké zi tás ká já val fe lém súj tott.
Dü hös vol tam rá, azért vissza ki ál tot tam, an nál is in kább, mert meg ér tet tem, hogy 

mit akar az or rom ra húz ni.
– Én azért az ócs ka bő rért egy ti zes t sem ad nék!
Olyan dü hös lett, hogy még fu tott is utá nam. Per sze a fu tás ban ná lam nem jö he tett 

szá mí tás ba, ezért egy-ket tő re le ma radt.
– A fe ne en né meg eze ket a pa pa gá jo kat! So ha sem tud tam, hogy ezek is ra ga-

do zó ma da rak! – gon dol tam jó ízű mo soly gás köz ben a vil la mo son uta zó, és az ut cán 
pó zo ló pa pa gáj ra is.
El ér tem a Rá kó czi utat és jobb ra for dul tam a Ke le ti pá lya ud var irá nyá ba, majd 

át fu tot tam a bal  ol da li jár dá ra. Úgy érez tem, hogy egye nes ben va gyok a ha za fe lé ve tő 
utat il le tő en. A pá lya ud var tér ből ki emel ke dő épü le te mu tat ta az irányt. Meg nyug ta tó 
ér zés volt, hogy a zse bem ben le vő pén zért bár mi kor fel száll ha tok egy ha za fe lé in du ló 
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vo nat ra. De er re sem mi szük ség nem volt, mert más nap haj nal ban in dul hat tam a meg-
ja ví tott te her au tó val. A mun kás szál lá son várt rám az éj sza kai szál lás. Úgy ol dód tam 
fel a jár dán özön lő tö meg ben, mint ott hon a pa tak vi zé ben még egy csepp víz. Nem 
lett ve lem több, sem ke ve sebb. Rá érő sen bal lag tam a jár dán, és bá mul tam a vil la most, 
az au tót és az em ber tö me get. Va la ki meg rán tot ta a ka ro mat. Oda néz tem.

– Gye re ha ver, mu ta tok va la mit! – szó lí tott meg egy arány lag jól öl tö zött fi  a tal 
ma nusz.

– Ki szúr tak megint! –  köny vel tem el ma gam ban, ami kor az ár ká dok alat ti ki ra-
kat hoz ér tünk, ahol már a ha ver jai vár tak.
Be nyúlt a zse bé be, ahon nan csil lo gó-vil lo gó nyak lán co kat és gyű rű ket, meg más 

„ék sze re ket” hú zott elő.
– Ol csón meg szá mí tom ne ked! – tol ta az or rom alá a csil lo gó tár gya kat.
– Ez arany? – mu tat tam a gyű rű re, ame lyik leg job ban csil lo gott.
– Per sze, hogy az! Gyé mántkő vel. Dél-afrikai gyé mánt. 
Mi vel ké tel ked ve néz tem rá, fog ta a gyű rűt és a ki ra kat üve gén egy hosszú kar-

co lást csi nált ve le. Össze szed tem gon do la ta i mat, amit az is ko lá ban mé lyí tet tem 
ma gam ban a gyé mánt tal kap cso lat ban.

– A leg ke mé nyebb ás vá nyi anyag, és per sze ér té kes ék szer is –, em lé kez tem a 
be ta nult szö veg re.

Min dent fi  gye lem be vé ve sze ret tem vol na va la mi jó kis üz le tet csi nál ni, ami ből 
job ban jön ne a pénz, mint a cse resz nye sze dés ből, mert azt nem sze ret tem csi nál ni.

– No mi lesz? Ér de kel?
–  Mennyi ért adod? – tet tem fel az óva tos kér dést az árát il le tő en, mert az volt az 
ér zé sem, hogy az én pén zem túl sá go san ke vés eh hez az üz let hez.

–  Egy szá za sért meg szá mí tom ne ked. Nézd meg mi cso da kő van ben ne –, mond ta 
és egy újabb kar co lást ej tett ve le a ki ra kat üve gén, de most már át lós irány ban.

A ho má lyos meg vi lá gí tás mel lett ek kor vet tem ész re, hogy már ren ge teg kar co lás 
van az üve gen. Óva to san pil lan tot tam a má sik üveg re, az is te le volt kar co lás sal. A 
ki ra katüve gek úgy át vol tak sző ve vo na lak kal, mint a pók há ló. 

– Ezek a hu li gá nok ren ge teg „dél-afrikai gyé mánt”-ot ad nak itt el – nyug táz tam 
ma gam ban mo so lyog va.

– Annyit nem adok ér te –, mond tam ne ki.
– Mennyit adsz? – kez dett al ku ba bo csát koz ni.
– Öt ve net da rab já ért! De ak kor ötöt ve szek a ro ko nok nak is.
Rö vid ta nács ko zást tar tot tak, majd hoz zám szólt: 
– Jó rend ben van, itt az áru, fi  zess!
– Nincs ná lam annyi pénz. Ott van a pá lya ud va ron a meg őr ző ben. Egy órán be lül 

itt va gyok.
– Oké, menj, de igye kezz vissza, mert el ad juk más nak, ha nem jössz idő ben –, 

fi  gyel mez te tett és érez tem, nem ké tel ke dett a sza va im ban.
Úgy sza lad tam a pá lya ud var fe lé, hogy vissza se néz tem. Re mé lem, az óta rá jöt-
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tek, hogy énrám nem ér de mes vár ni. Be men tem a Ke le ti be, és le ül tem egy ló cá ra 
az in du lá si ol da lon. Még min dig so kan vol tak a pá lya ud va ron, pe dig már las san 
szür kül ni kez dett, a csar nok ban lé vő óra nyol cat mu ta tott. Egy da ra big még el néz-
tem a to lon gást, az tán egy má sik aj tón el hagy tam az épü le tet, vi gyáz va ar ra, 
ne hogy az előb bi „üz let fe le im” kar ja i ba fus sak. Úgy érez tem, na gyon ele gem 
van eb ből a pes ti ki rán du lás ból. Foly ton ré sen kel lett len nem, hogy át ne dob jon 
va la ki. Rá adá sul még a rend őrök re is vi gyáz nom kel lett, mert egy eset le ges iga-
zol ta tás nál ma gya ráz kod nom kel lett vol na, hogy mit ke re sek én ti zen há rom éve-
sen, szü lői kí sé ret nél kül a fő vá ros ban. Nem volt más vá gyam, mint a mun kás szál-
lót mi nél előbb el ér ni. Ezért meg sza po ráz tam lép te i met. Még nem volt ki lenc óra, 
ami kor be nyi tot tam a ka pun.

– Már azt hit tem el vesz tél! – szólt ki fül ké jé ből a por tás bá csi.
– Nem megy az olyan könnyen. A rossz pénz nem vész el –, mond tam ne ki az 

is mert köz mon dást.
– Csak nem Te vagy a fa lu rossza? – kér dez te ne vet ve.
– Á, csak vic cel tem. Ott hon azt mond ják, hogy én a „job bak” kö zé tar to zom –, 

mond tam mo so lyog va.
– No jó, ak kor menj, és pi hend ki ma gad a hol na pi út hoz. A ti zen ötös szo bá ban 

van egy üres ágy, azon meg al hatsz – mu ta tott ke zé vel a fo lyo só vé ge fe lé.
Le fe küd tem. Egy pár per cig még ka va rog tak fe jem ben a gon do la tok, ame lyek a 

nap ese mé nye i vel vol tak kap cso lat ban, az tán el szen de rül tem. Ál mom ban már ott hon 
jár tam: Az er dőn sok kal na gyobb nak lát tam a fá kat, és sok kal sö té tebb nek az er dőt. 
A nádaskút kö rül ha tal mas agya ras vad disz nók túr ták az isza pot. Egyi kük ész re vett 
és fut ni kez dett fe lénk.

– Sza lad junk! Sza lad junk! – ki abál tam Jó zsi nak, hogy az er dő szé lén mi nél előbb 
el ér jünk egy nagy fát, és ar ra fel ka pasz kod junk a fel bő szült vad kan elől.

De a lá bam nem en ge del mes ke dett. A vad kan agya ra it csat tog tat va, ve sze del me-
sen kö ze le dett fe lénk. Vég re, még is el ér tük a fát, de ak kor meg a ke zem nem en ge-
del mes ke dett. Már-már el ér te csün gő lá ba i mat csat to gó agya rá val a vad kan, ami kor 
va la ki ráz ni kez dett.

– Éb resz tő! Hé! In du lunk ha za fe lé – is mer tem meg Zo li bá csi meg men tő hang ját.
– Mi ért ki abál tál? – kér dez te, mi u tán fel esz mél tem.
– Azt ál mod tam, hogy ül dö zött egy vad kan... és – pró bál tam ma gya ráz ni, de mi vel 

nem ér tet te, fél be sza kí tott.
– No nem baj, ha ma ro san meg néz he ted a vad kant ott hon. Egy pár óra múl va ott-

hon le szel.
Mint ha a Cse pel-au tó is vi dá mab ban ment vol na ha za fe lé. Igaz, a pla tó ján alig volt 

va la mi súly, csak az üres lá dák ter hel ték.
– No, hogy tet szett Pest, meg a pes ti lá nyok? – kér dez te Zo li bá, ami kor ki ér tünk 

a vá ros ból.
– Se hogy! Se az egyik, se a má sik. Olyan ez, mint egy nagy di li ház  – vá la szol-
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